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OTVORENIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA HLAVNÉHO 
MESTA SR BRATISLAVY 

(09.07 h) 

(poznámka: primátor oznámil, že rokovanie mestského 

zastupiteľstva začne až o 7 až 8 minút, nakoľko nie je 

prítomná ani návrhová komisia, t. j. navrhnutí členovia 

návrhovej komisie) 

(9.12 h) 

(poznámka: primátor oznámil, že ešte treba počkať na 

poslanca Vetráka) 

(9.16 h – začiatok zasadania mestského zastupiteľstva 

hlavného mesta SR Bratislavy) 

 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Vážení aj poslankyne, vážení poslanci,  

môžme začať, myslím že sme drvivá väčšina v sále.  

Takže, nech sa páči, poďme, poďme na to.  

Mmm.  

Vážené poslankyne, vážení poslanci, 
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otváram riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva  

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, na ktorom 

vítam poslancov mestského zastupiteľstva, starostov 

mestských častí a ostatných prítomných.  

Príjemný dobrý deň. 

Než pristúpime k pracovnej časti zasadnutia mestského 

zastupiteľstva dovoľujem si vás ešte upozorniť na výstavu 

inštalovanú v predsálí Zrkadlovej sály, siene.  

Výstava predstavuje práce žiakov výtvarného odboru 

Základnej umeleckej školy na Vrbenského ulici.  

Ide o spracovanie fotografií a skíc, ktoré žiaci 

zachytili počas zájazdu v Brne, a ktoré boli súčasťou 

výstavy Brno očami bratislavských detí.  

Vystavené sú tiež kresby venované hokeju, vytvorené 

pri príležitosti konania Majstrovstiev sveta v ľadovom 

hokeji 2019 v Bratislave a v Košiciach. 

Prajem vám príjemný estetický zážitok. 
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VOĽBA OVEROVATEĽOV ZÁPISNICE  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Vážené poslankyne, vážení poslanci, teraz pristúpime 

k pracovnej časti rokovania dnešného zasadnutia. 

Podľa prezenčnej prí listiny je prítomná nadpolovičná 

väčšina všetkých poslancov, preto konštatujem, že mestské 

zastupiteľstvo je uznášaniaschopné. 

O ospravedlnenie neúčasti eee na tomto zas zasadnutí 

mestského zastupiteľstva nepožiadal eee pardon, mmm, okej. 

Eee, eee, požiadali dvaja poslanci, pab jeden poslanec pán 

Lukáš Baňacký. Pa pardon, pán starosta. Lukáš Baňacký.  

(poznámka: zvukové zariadenie začalo vydávať rôzne 

zvuky) 

Vážené poslankyne, vážení poslanci, 

za overovateľov zápisnice z dnešného ustanovujúceho 

zasadnutia mestského zastupiteľstva, to neni ustanovujúce 

myslím, eee odporúčam zvoliť pána poslanca Martina Kuruca 

a pani poslankyni Len Lenku Antalovú Plavúchovú. 

Má niekto nejaký iný návrh ? 

Ak nie, dávam hlasovať o predloženom návrhu.  
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Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

Čo to boli za zvuky? (primátor so smiechom)  

Pardon,  

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

Rozbiehame to. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Nech sa páči. 

(Prezentácia a hlasovanie pokračuje.) 

Ďakujem pekne. 

Uznesenie bolo prijaté. 

Je prítomných tridsaťdeväť poslancov. 

Za bolo tridsaťdeväť, proti nula, zdržalo sa nula a 

nehlasovalo nula poslancov. 

 

(pozn: Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 7.3.2019 

Voľba overovateľov zápisnice 
 Prítomní: 39 Áno 39 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 0 

 

Klub Team Vallo:   

L. Antalová Plavúchová ÁNO A. Berka  ÁNO  

M. Brat  ÁNO M. Debnárová ÁNO 

T. Kratochvílová,I.nám. ÁNO R. Lamoš  ÁNO 

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 
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J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič ÁNO M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák ÁNO 

M. Vlačiky ÁNO  
 

Team Bratislava – Zmena z dola (Team BA – ZZ):   

J. Budaj ÁNO G. Ferenčáková  ÁNO 

P. Hochschorner  ÁNO J. Káčer ÁNO 

Ľ. Krajčír ÁNO J. Krúpa  ÁNO 

R. Kunst ÁNO A. Ožvaldová  ÁNO 

E. Pätoprstá  ÁNO Z. Zaťovičová ÁNO 
 

Klub nezávislých poslancov:   

K. Augustinič ÁNO M. Chren  ÁNO 

R. Jenčík ÁNO T. Korček  

M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler ÁNO 
 

SaS-OKS_NOVA:   

Z. Aufrichtová  P. Cmorej  ÁNO 

V. Dolinay  ÁNO G. Grendel ÁNO 

J. Karman ÁNO 
 

Naša Bratislava:   

D. Čahojová   J. Hrčka   

P. Lenč  B. Záhradník   
 

Nezaradení poslanci:   

J. Buocik ÁNO  P. Pilinský ÁNO 

koniec poznámky)  
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Okej, takže ospravedlňujem sa vám všetkým, máme 

technické problémy s nahrávaním mestského zastupiteľstva, 

takže vyhlasujem desaťminútovú prestávku. 

 

(technická prestávka od 9.20 do 9.32 h) 

 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

(po prestávke 9.32) 

Môžme začať? Myslím, že systém bol rebutovaný.  

Ja vás iba poprosím, aby ste, keďže sa reštartovalo, 

aby ste vytiahli a zase vložili späť vaše poslanecké karty, 

alebo hlasovacie karty. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Na to, aby ste boli prihlásení, je to nutné urobiť.  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Tak dúfam, že môžme ísť ďalej. 
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Takže, pokračujeme ďalej, keď môžme. 

A konštatujem, že mestské zastupiteľstvo zvolilo 

overovateľov zápisnice podľa predloženého návrhu.  

 

VOĽBA ČLENOV NÁVRHOVEJ KOMISIE   

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Vážené poslankyne, vážení poslanci,  

do návrhovej komisie na prípravu uznesení odporúčam 

zvoliť poslancov Milana Vetráka, Radovana Jenčíka a Elenu 

Pätoprstú. 

Má niekto nejaký iný návrh?  

Počkám ešte sekundu, ale myslím, že sme 

uznášaniaschopní. 

Takže, ak nemá nikto nejaký iný návrh, dávam hlasovať 

o predloženom návrhu.  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Ďakujem pekne. 
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Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomných tridsať poslancov. 

Za bolo tridsať, proti nula, zdržalo sa nula a 

nehlasovalo nula. 

Konštatujem, že mestské zastupiteľstvo zvolilo 

návrhovú komisiu podľa predloženého návrhu.  

 

(pozn: Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 7.3.2019 

Voľba návrhovej komisie  
 Prítomní: 30 Áno 30 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 0 

Klub Team Vallo:   
L. Antalová Plavúchová  A. Berka   

M. Brat  ÁNO M. Debnárová  

T. Kratochvílová,I.nám. ÁNO R. Lamoš   

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková   I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák  L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič  M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák ÁNO 

M. Vlačiky ÁNO  
 

Team Bratislava – Zmena z dola (Team BA – ZZ):   
J. Budaj  G. Ferenčáková  ÁNO 

P. Hochschorner   J. Káčer ÁNO 

Ľ. Krajčír ÁNO J. Krúpa  ÁNO 

R. Kunst ÁNO A. Ožvaldová  ÁNO 

E. Pätoprstá   Z. Zaťovičová ÁNO 
 

Klub nezávislých poslancov:   
K. Augustinič  M. Chren   

R. Jenčík  T. Korček ÁNO 

M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler  
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SaS-OKS_NOVA:   
Z. Aufrichtová ÁNO P. Cmorej  ÁNO 

V. Dolinay  ÁNO G. Grendel ÁNO 

J. Karman ÁNO 
 

Naša Bratislava:   
D. Čahojová  ÁNO J. Hrčka ÁNO  

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
 

Nezaradení poslanci:   
J. Buocik   P. Pilinský ÁNO 

koniec poznámky)  
 

 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Teraz prosím návrhovú komisiu, aby zasadla na 

vyhradené miesta a priebežne spracúvala návrhy uznesení 

mestského zastupiteľstva. 

V podstate už tam pomaly sedí. Pomaly a isto.  

Kde je pani poslankyňa, pani Pätoprstá? 

Môžme pokračovať keď návrhová komisia nesedí na 

mieste?  

Áno.  

Ide pani poslankyňa, takže môžem ísť. 

Súčasne žiadam poslancov, aby návrhy na zmenu 

a doplnenie uznesení odovzdávali návrhovej komisii písomne, 
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jasne formulované a čitateľné na tlačive, ktorá sa, ktoré 

sa nachádza na vašich stoloch.  

 

 

SCHVÁLENIE PROGRAMU  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Vážené poslankyne, vážení poslanci, 

návrh programu rokovania dnešného ustanovujúceho 

zasadnutia mestského zastupiteľstva ste obdržali 

na pozvánke dňa 28. februára 2019.  

(poznámka:  

Návrh programu 

Voľba overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie 

1. Zonácia mestských lesov v Bratislave v súlade 
s Koncepciou rozvoja Mestských lesov v Bratislave 

2. Návrh na vyslovenie súhlasu s vyhlásením 
o pristúpení k Memorandu o spolupráci a spoločnom 
postupe pri ochrane lesov na území Bratislavského 
samosprávneho kraja 

3. Návrh Aktualizovaného memoranda o spolupráci 
hlavného mesta SR Bratislava, Primaciálne nám. č. 1, 
814 99 Bratislava, zastúpeného primátorom Ing. arch. 
Matúšom Vallom a ASOCIÁCIOU BRATISLAVSKÝCH VODÁCKYCH 
KLUBOV, o.z., Devínska cesta 761/10, 841 04 
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Bratislava-Karlova Ves, zastúpenej prezidentom RNDr. 
Vladimírom Mišíkom, CSc. 

4. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného 
zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov za 
účelom prevádzkovania stravovacej prevádzky 
v zariadení pre seniorov Dom tretieho veku. 

5. Návrh na schválenie podmienok zverejnenia zámeru - 
prenájom jazdeckého areálu v ZOO Bratislava za 
účelom prevádzkovania „Mestského jazdeckého areálu“ 
vrátane športového a rehabilitačného jazdenia detí, 
telesne postihnutých, prípadne rehabilitácie 
samotných koní 

6. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného 
zreteľa týkajúceho sa nájmu  pozemku v Bratislave, 
k. ú. Devínska Nová Ves, parc. č. 2565/65, mestskej 
časti Bratislava-Devínska Nová Ves 

7. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného 
zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, 
k. ú. Rača, parc. č. 3150/12 a parc. č. 3150/13, 
spoločnosti SLOVNAFT, a.s., so sídlom v Bratislave 

8. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného 
zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v 
Bratislave, k. ú. Jarovce, parc. č. 870/1, 
spoločnosti DCJ, s.r.o. so sídlom v Bratislave 

9. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného 
zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku 
v Bratislave, k.ú. Petržalka, parc. č. 4375/3, na 
rekonštrukciu kontajnerového stojiska  

10. Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného 
zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, Tomanova 
ulica, k. ú. Vajnory, parc. č. 1942/4, Zuzane 
Kováčikovej a Rastislavovi Kováčikovi  

11. Návrh na vyhlásenie dňa konania voľby mestského 
kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy 

12. Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom 
mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy 
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13. Návrh na schválenie dodatku č. 02/026/2019/P 
k Nájomnej zmluve č. 064/2018/P zo dňa 17. 04. 2018 
na Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji, ktorým sa 
ruší možnosť započítania investícií nájomcu SZĽH 
voči nájomnému 

14. Návrh dodatku č. 2 k Zriaďovacej listine Základnej 
umeleckej školy Jozefa Kresánka, Karloveská 3, 
Bratislava  

15. Návrh dodatku č. 3 k Zriaďovacej listine Centra 
voľného času, Štefánikova 35, Bratislava  

16. Informácia o činnosti a rokovaniach v rámci 
stavovských organizácií, ktorých je členom hlavné 
mesto SR Bratislava, za obdobie: rok 2018 

17. Návrh na vymenovanie 
riaditeľa/riaditeľky rozpočtovej organizácie Domov 
seniorov Archa, Rozvodná 25,  831 01 Bratislava 

18. Doplnenie zástupcov hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy do predstavenstva a dozornej 
rady obchodnej spoločnosti Halbart-Slovakia a.s. 

19. Mestské centrum Stará tržnica - Návrh na voľbu 
členov Správnej rady a Dozornej rady za hlavné mesto 
SR Bratislavu 

20. Informácia o vyčíslení refundácie dodatočných zliav 
pre vybrané skupiny cestujúcich v IDS BK v roku 2018 
ako plnenie uznesenia č. 1128/2018 časť D bod 2 zo 
dňa  
25. 4. 2018 

21. Návrh na schválenie zmeny účelu nájmu v Zmluve o 
nájme nebytového priestoru č. 07 83 0017 18 00 zo 
dňa 31.05.2018  v znení dodatku č. 1, Lucii 
Petrášovej so sídlom v Seredi  

22. Návrh na schválenie zmluvy o budúcej zmluve 
o zriadení vecného bremena na pozemok registra „C“ 
KN, v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 
2876/29, Břeclavská ulica, v prospech Ing. Miroslava 
Trnku 
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23. Návrh na schválenie zmluvy o budúcej zmluve 
o zriadení vecného bremena na pozemkoch registra „C“ 
KN v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 21526/3 
a parc. č. 21526/4, Šulekova ulica, v prospech 
spoločnosti TEBI, spol. s r.o., so sídlom 
v Bratislave  

24. Návrh na zriadenie vecného bremena práva vybudovania 
a užívania stavby - vjazdu na pozemku  registra „E“ 
v Bratislave, k. ú. Ružinov, formou zmluvy o budúcej 
zmluve o zriadení vecného bremena, časť parc. č. 
297/5, v prospech Ing. Petra Augustína 
a Mgr. Daniely Augustínovej,  ako budúcich 
oprávnených z vecného bremena 

25. Návrh na zmenu uznesenia  Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta Slovenskej  republiky Bratislavy  č. 
481/2016 zo dňa 28. 04. 2016, ktorým schválilo 
prevod spoluvlastníckeho podielu pod bytovým domom 
na Plickovej 4, uznesenia č. 572/2016 zo dňa 29. 06. 
2016 - 30. 06. 2016, ktorým schválilo prevod 
spoluvlastníckeho podielu pod bytovým domom na 
Blagoevovej 10 a uznesenia č. 934/2017 zo dňa 27. 
09. 2017, ktorým schválilo prevod spoluvlastníckeho 
podielu pod bytovým domom na Hlaváčikovej 35 

26. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta SR Bratislavy č. 195/2015 zo dňa 24. 
- 25. 06. 2015, ktorým schválilo prevod 
spoluvlastníckeho podielu na pozemku pod bytovým 
domom Veternicová 9, č. 481/2016 zo dňa 28. 04. 
2016, ktorým schválilo prevod spoluvlastníckeho 
podielu na pozemku pod bytovým domom Baltská 1  

27. Návrh na vypustenie bodu 12.1.1 z uznesenia 
Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 
Bratislavy č. 879/2017 zo dňa 25. 05. 2017, ktorým 
schválilo prevod spoluvlastníckeho podielu na 
pozemku pod bytovým domom Hlaváčikova 24  

28. Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku 
v bytovom dome Narcisová 12, Babuškova 4, 6, 8, 10, 
12, Vážska 21, 23, Podzáhradná 15, Podzáhradná 49, 
J. C. Hronského 16, Gallayova 25, Jána Smreka 18, 
Mamateyova 12, Nám. Hraničiarov 7, Holíčska 7, 
vlastníkom bytov  
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29. Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku 
v bytovom dome Gregorovej 2, 6, 12, Papraďová 3, 
Majerníkova 34A, Beňovského 16, Tranovského 30, 
Studenohorská 50, Markova 13, Farského 16, 
Jungmannova 8, Gercenova 7, Gercenova 9, 
Černyševského 29, Romanova 42, Gessayova 16, 
Blagoevova 2, Blagoevova 10, Znievska 1, vlastníkom 
bytov 

30. Návrh na voľbu predsedu mandátovej komisie Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

31. Návrh na voľbu ďalších členov komisie pre ochranu 
verejného poriadku Mestského zastupiteľstva hlavného 
mesta SR Bratislavy z radov občanov-neposlancov 

32. Návrh na začatie konania vo veci ochrany verejného 
záujmu a zamedzenia rozporu záujmov podľa čl. 9 ods. 
2 písm. a) ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. 
o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií 
verejných funkcionárov  

33. Informácia o vybavených interpeláciách poslancov 
Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 
Bratislavy 

34.  Interpelácie 

35. Rôzne 

 

16.00 h vystúpenie občanov  

Informačné materiály: 

a) Informácia o činnosti Mestskej rady hlavného mesta 
SR Bratislavy medzi dvoma zasadnutiami Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy  

b) Informácia o rozpočtovom hospodárení hlavného mesta 
SR Bratislavy 

c) Návrh na vykonávanie opatrovateľskej služby hlavným 
mestom SR Bratislava a Návrh na podanie žiadosti o 
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nenávratné finančné prostriedky z MPSVaR SR, z výzvy 
„Podpora opatrovateľskej služby“ 

d) Informácia o vypracovaných znaleckých posudkoch  

e) Informácia o plnení schválených uznesení o predaji 
a dlhodobom nájme nehnuteľného majetku hlavného 
mesta SR Bratislavy za rok 2018 

f) Vyhodnotenie schvaľovacích uznesení Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy, ktorých 
plnitelia sú rozpočtové a príspevkové organizácie 
hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2018 

g) Informácia o prevode spoluvlastníckeho podielu na 
pozemku v bytovom dome Gregorovej 4, 6, 8, 10, 12, 
14, Podzáhradná 15, Šustekova 29, vlastníkom bytov 

h)  Informácia o príprave nového územného plánu 
hlavného mesta SR Bratislavy 

i) Informačný materiál k pozastavenému výkonu uznesení 
Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy č. 73/2019 a č. 75/2019 zo dňa 
07.02.2019 

j) Informácia o plnení úloh Mestskou políciou hlavného 
mesta Slovenskej republiky Bratislavy za mesiac 
december 2018 

k) Informácia o plnení úloh Mestskou políciou hlavného 
mesta Slovenskej republiky Bratislavy za mesiac 
január 2019 

koniec poznámky) 

 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Skôr než pristúpime k samotnému hlasovaniu o dnešnom  

programe rokovania chcel by som Vás informovať, že pri bode 
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číslo jedenásť Návrh na vyhlásenie dňa konania voľby 

mestského kontrolóra hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy sad sa dopĺňajú členovia komisie na posúdenie 

náležitostí prihlášok kandidátov na funkciu mestského 

kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy, a to v zložení 

za poslanecký klub  

Klub nezávislých poslancov Katarína Augustinič, 

za poslanecký klub Team Vallo Roman Lamuš, Lamoš,  

za poslanecký klub Team Bratislava - Zmena zdola Alžbeta 

Ožvaldová, 

za nezradených poslancov Peter Pilinský,  

za poslanecký klub SaS-okáes.NOVA (SaS-OKS-NOVA) Vladimír 

Dolinay 

a za poslanecký klub Naša Bratislava Peter Lenč. 

Návrh, nový návrh uznesenia v tomto doplnení, 

doplnenom znení sa nachádza na vašich stoloch. 

Po tejto informácii v súlade so zákonom o obecnom 

zriadení dávam  hlasovať o návrhu programu  rokovania  

mestského zastupiteľstva tak, ako Vám bol zaslaný a ako bol 

zverejnený. 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Ďakujem pekne. 
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Konštatujem, že návrh programu dnešného zas 

zasadnutia mestského zastupiteľstva bolo schválené. MMM, 

bol schválený.  

Eee, hlasovalo štyridsaťjedna poslancov. 

Ste mi to vypli skorej, ako som to prečítal. 

 

(pozn: Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 7.3.2019 

Program rokovania 
 Prítomní: 41 Áno 41 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 0 

Klub Team Vallo:   
L. Antalová Plavúchová ÁNO A. Berka  ÁNO 

M. Brat  ÁNO M. Debnárová ÁNO 

T. Kratochvílová,I.nám. ÁNO R. Lamoš  ÁNO 

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič ÁNO M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák ÁNO 

M. Vlačiky ÁNO  
 

Team Bratislava – Zmena z dola (Team BA – ZZ):   
J. Budaj ÁNO G. Ferenčáková  ÁNO 

P. Hochschorner  ÁNO J. Káčer ÁNO 

Ľ. Krajčír ÁNO J. Krúpa  ÁNO 

R. Kunst ÁNO A. Ožvaldová  ÁNO 

E. Pätoprstá  ÁNO Z. Zaťovičová ÁNO 
 

Klub nezávislých poslancov:   
K. Augustinič ÁNO M. Chren   

R. Jenčík  T. Korček ÁNO 

M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler  
 

SaS-OKS_NOVA:   
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Z. Aufrichtová ÁNO P. Cmorej  ÁNO 

V. Dolinay  ÁNO G. Grendel ÁNO 

J. Karman ÁNO 
 

Naša Bratislava:   
D. Čahojová  ÁNO J. Hrčka ÁNO  

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
 

Nezaradení poslanci:   
J. Buocik  P. Pilinský ÁNO 

koniec poznámky)  
 

 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Vážené poslankyne, vážení poslanci, 

teraz máte vy možnosť navrhnúť zmeny v takto 

schválenom programe. 

Pripomínam, že všetky zmeny je potrebné schváliť 

v zmysle zákona o obecnom zriadení nadpolovičnou väčšinou 

všetkých poslancov.  

Nech sa páči, máte slovo. 

Nech sa páči, pani poslankyňa Pätoprstá. 
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Ing. arch., Mgr. art.  Elena   P ä t o p r s t á ,  

poslankyňa MsZ: 

Chcela by som vás poprosiť, aby sme pokračovali 

v dobrej tradícii, že Interpelácie budú po obede.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

To, to platí a už to tak ostane. 

Eee. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Pán, pán Kuruc. 

JUDr. Ing. Martin   K u r u c , poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne, pán primátor. 

Ja v podstate by som chcel nadviazať na pani kolegyňu 

Pätoprstú.  

Keď sa bude pripravovať nový rokovací poriadok, aby 

sme tam už túto vec zakomponovali tie Interpelácie, a možno 

by bolo na zváženie aj Vystúpenie občanov o tej šestnástej 

či neposunúť na nejakú pätnástu hodinu v rámci nového 

rokovacieho poriadku. 

A dnes to vyzerá tak, že dnes, dnešné zastupiteľstvo 

by pravdepodobne, ak budeme teda k nemu pristupovať veľmi 
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zodpovedne, by nemalo trvať dlhšie ako doobeda, ale keďže 

na šestnástu máme občanov a občania určite prídu, tak by 

sme ich nemali odignorovať, tak navrhujem, aby sme potom 

spravili tak, že potiahnuť až maximálne možno do štrnástej, 

štrnásť tridsať, následne vyhlásiť obed a po obede hneď 

urobiť občanov o tej šestnástej, hej, aby sme potom nemali 

po obede hodinu nejakú prestávku medzi obedom a občanmi, 

lebo, to by sme sa asi nejak rozišli. 

Takže, keby sme urobili pred občanmi ten obed 

a dovtedy urobili tie body, ak nám to teda tak vyjde. Ale 

je predpoklad, že tých tridsaťpäť bodov by sme mohli 

stihnúť doobeda. 

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne 

Eee, toto berieme na vedomie, alebo za to musíme 

zahlasovať?  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Okej. 

Takže, eee, mmm, takže, posunutie obedu, alebo dávam 

slovo návrhovej komisii, ab. 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 7. marca 2019  

 28 

Nech sa páči. 

Predseda návrhovej komisie 

JUDr. Milan   V e t r á k , PhD., poslanec MsZ: 

No, najprv by sme mali hlasovať teda o návrhu pani 

poslankyne Pätoprstej, lebo ten bol prvý v poradí a potom 

postupne ako prichádzali tie návrhy na zmenu programu, 

prípadne na.  

Toto bol skôr taký procedurálny návrh. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Aha, okej. Ospravedlňujem sa, ja som si myslel, že to 

je v programe hneď poobede. Lebo tak sme sa dohodli, že už 

to bude bývať stále. 

Takže, poďme, teda. 

Ideme hlasovať teda najprv o návrhu pani poslankyne 

Pätoprstej o tom, že Interpelácie budú hneď poobede.  

Nech sa páči, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Ďakujem pekne. 

Uznesenie bolo prijaté. 
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Prítomných je štyridsaťjedna. 

Za štyridsaťjedna, proti nula, zdržalo sa, 

nehlasovalo nula poslancov. 

 

(pozn: Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 7.3.2019 

Hlasovanie o programe-návrh poslankyne Pätoprstej, aby 
Interpelácie boli hneď poobede 

 Prítomní: 41 Áno 41 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 0 

Klub Team Vallo:   
L. Antalová Plavúchová ÁNO A. Berka  ÁNO 

M. Brat  ÁNO M. Debnárová ÁNO 

T. Kratochvílová,I.nám. ÁNO R. Lamoš  ÁNO 

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič ÁNO M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák ÁNO 

M. Vlačiky ÁNO  
 

Team Bratislava – Zmena z dola (Team BA – ZZ):   
J. Budaj ÁNO G. Ferenčáková  ÁNO 

P. Hochschorner  ÁNO J. Káčer ÁNO 

Ľ. Krajčír ÁNO J. Krúpa  ÁNO 

R. Kunst ÁNO A. Ožvaldová  ÁNO 

E. Pätoprstá  ÁNO Z. Zaťovičová ÁNO 
 

Klub nezávislých poslancov:   
K. Augustinič ÁNO M. Chren   

R. Jenčík  T. Korček ÁNO 

M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler  
 

SaS-OKS_NOVA:   
Z. Aufrichtová ÁNO P. Cmorej  ÁNO 

V. Dolinay  ÁNO G. Grendel ÁNO 

J. Karman ÁNO 
 

Naša Bratislava:   
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D. Čahojová  ÁNO J. Hrčka ÁNO  

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
 

Nezaradení poslanci:   
J. Buocik   P. Pilinský ÁNO 

koniec poznámky)  
 

 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dávam hlasovať rovno o ďalšom návrhu. 

Predseda návrhovej komisie 

JUDr. Milan   V e t r á k , PhD., poslanec MsZ: 

Áno, ešte o návrhu pána poslanca Kuruca, len treba si 

ujasniť keď Interpelácie boli schválené hneď poobede ako 

prvý bod, asi tak to bolo myslené, tak potom tí občania by 

asi išli až po tých Interpeláciách.  

Len neviem, či to tak pán poslanec Kuruc myslel. Mal 

by to spresniť, aby sme o tom mohli hlasovať. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Keď môžem navrhnúť, pán starosta,  

navrhujem tú obedovú prestávku. 

Pán starosta! Pán starosta.  
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Navrhujem tú obedovú prestávku o štrnástej, tak aby 

sme o pätnástej dali Interpelácie a o šestnástej mmm, eee, 

občanov.  

To znamená, že môžem povedať ten návrh? 

Že obedová prestávka dnes bude od štrnástej do 

pätnástej hodiny. 

Takže, dávam hlasovať o návrhu pána Kuruca o čase 

obedovej prestávky. 

Nech sa páči, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Ďakujem pekne. 

Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomných je štyridsaťdva. 

Za bolo tridsaťšesť, proti bolo nula, zdržalo sa päť, 

nehlasovalo jeden, jeden občan. Eee, jeden poslanec. 

Zároveň aj občan. 

Konštatujem, že tento návrh bol prijatý. 
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(pozn: Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 7.3.2019 

Program rokovania-návrh poslanca Kuruca týkajúci sa 
obedovej prestávky 

 Prítomní: 42 Áno 36 Nie: 0 Zdržal sa: 5 Nehlasovali: 1 

Klub Team Vallo:   
L. Antalová Plavúchová ÁNO A. Berka  ZDRŽAL SA 

M. Brat  ÁNO M. Debnárová ÁNO 

T. Kratochvílová,I.nám. ÁNO R. Lamoš  ÁNO 

J. Mrva ZDRŽAL SA  T. Palkovič  ZDRŽAL SA 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ZDRŽAL SA 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič NEHLASOVAL M. Vagač ZDRŽAL SA 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák ÁNO 

M. Vlačiky ÁNO  
 

Team Bratislava – Zmena z dola (Team BA – ZZ):   
J. Budaj ÁNO G. Ferenčáková  ÁNO 

P. Hochschorner  ÁNO J. Káčer ÁNO 

Ľ. Krajčír ÁNO J. Krúpa  ÁNO 

R. Kunst ÁNO A. Ožvaldová  ÁNO 

E. Pätoprstá  ÁNO Z. Zaťovičová ÁNO 
 

Klub nezávislých poslancov:   
K. Augustinič ÁNO M. Chren  ÁNO 

R. Jenčík  T. Korček ÁNO 

M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler  
 

SaS-OKS_NOVA:   
Z. Aufrichtová ÁNO P. Cmorej  ÁNO 

V. Dolinay  ÁNO G. Grendel ÁNO 

J. Karman ÁNO 
 

Naša Bratislava:   
D. Čahojová  ÁNO J. Hrčka ÁNO  

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
 

Nezaradení poslanci:   
J. Buocik   P. Pilinský ÁNO 

koniec poznámky)  
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ideme asi ďalej. 

Eee, sú ešte nejaké ďalšie zmeny, alebo môžme 

pokračovať? 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Takže, asi pokračujeme ďalej.  

(poznámka: počuť hlas poslanca Vetráka „Áno, pokra, 

áno pokrač.“) 

Ako? 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Dobre. 

Takže, konštatujem, že program dnešného zasadnutia 

mestského zastupiteľstva je definitívne upravený. 
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SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA MESTSKÉHO 
ZASTUPITEĽSTVA 

 

(poznámka: 

Program: 

1. Zonácia mestských lesov v Bratislave v súlade 
s Koncepciou rozvoja Mestských lesov v Bratislave 

2. Návrh na vyslovenie súhlasu s vyhlásením o pristúpení 
k Memorandu o spolupráci a spoločnom postupe pri 
ochrane lesov na území Bratislavského samosprávneho 
kraja 

3. Návrh Aktualizovaného memoranda o spolupráci hlavného 
mesta SR Bratislava, Primaciálne nám. č. 1, 814 99 
Bratislava, zastúpeného primátorom Ing. arch. Matúšom 
Vallom a ASOCIÁCIOU BRATISLAVSKÝCH VODÁCKYCH KLUBOV, 
o.z., Devínska cesta 761/10, 841 04 Bratislava-Karlova 
Ves, zastúpenej prezidentom RNDr. Vladimírom Mišíkom, 
CSc. 

4. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa 
týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov za účelom 
prevádzkovania stravovacej prevádzky v zariadení pre 
seniorov Dom tretieho veku. 

5. Návrh na schválenie podmienok zverejnenia zámeru - 
prenájom jazdeckého areálu v ZOO Bratislava za účelom 
prevádzkovania „Mestského jazdeckého areálu“ vrátane 
športového a rehabilitačného jazdenia detí, telesne 
postihnutých, prípadne rehabilitácie samotných koní 

6. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa 
týkajúceho sa nájmu  pozemku v Bratislave, k. ú. 
Devínska Nová Ves, parc. č. 2565/65, mestskej časti 
Bratislava-Devínska Nová Ves 

7. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa 
týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Rača, 
parc. č. 3150/12 a parc. č. 3150/13, spoločnosti 
SLOVNAFT, a.s., so sídlom v Bratislave 
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8. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa 
týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. 
Jarovce, parc. č. 870/1, spoločnosti DCJ, s.r.o. so 
sídlom v Bratislave 

9. Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa 
týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k.ú. 
Petržalka, parc. č. 4375/3, na rekonštrukciu 
kontajnerového stojiska  

10. Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa 
týkajúceho sa pozemku v Bratislave, Tomanova ulica, k. 
ú. Vajnory, parc. č. 1942/4, Zuzane Kováčikovej 
a Rastislavovi Kováčikovi  

11. Návrh na vyhlásenie dňa konania voľby mestského 
kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy 

12. Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom 
mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy 

13. Návrh na schválenie dodatku č. 02/026/2019/P 
k Nájomnej zmluve č. 064/2018/P zo dňa 17. 04. 2018 na 
Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji, ktorým sa ruší 
možnosť započítania investícií nájomcu SZĽH voči 
nájomnému 

14. Návrh dodatku č. 2 k Zriaďovacej listine Základnej 
umeleckej školy Jozefa Kresánka, Karloveská 3, 
Bratislava  

15. Návrh dodatku č. 3 k Zriaďovacej listine Centra 
voľného času, Štefánikova 35, Bratislava  

16. Informácia o činnosti a rokovaniach v rámci 
stavovských organizácií, ktorých je členom hlavné 
mesto SR Bratislava, za obdobie: rok 2018 

17. Návrh na vymenovanie riaditeľa/riaditeľky rozpočtovej 
organizácie Domov seniorov Archa, Rozvodná 25,  831 01 
Bratislava 

18. Doplnenie zástupcov hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy do predstavenstva a dozornej rady 
obchodnej spoločnosti Halbart-Slovakia a.s. 
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19. Mestské centrum Stará tržnica - Návrh na voľbu členov 
Správnej rady a Dozornej rady za hlavné mesto SR 
Bratislavu 

20. Informácia o vyčíslení refundácie dodatočných zliav 
pre vybrané skupiny cestujúcich v IDS BK v roku 2018 
ako plnenie uznesenia č. 1128/2018 časť D bod 2 zo dňa  
25. 4. 2018 

21. Návrh na schválenie zmeny účelu nájmu v Zmluve o nájme 
nebytového priestoru č. 07 83 0017 18 00 zo dňa 
31.05.2018  v znení dodatku č. 1, Lucii Petrášovej so 
sídlom v Seredi  

22. Návrh na schválenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení 
vecného bremena na pozemok registra „C“ KN, 
v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 2876/29, 
Břeclavská ulica, v prospech Ing. Miroslava Trnku 

23. Návrh na schválenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení 
vecného bremena na pozemkoch registra „C“ KN 
v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 21526/3 
a parc. č. 21526/4, Šulekova ulica, v prospech 
spoločnosti TEBI, spol. s r.o., so sídlom v Bratislave  

24. Návrh na zriadenie vecného bremena práva vybudovania a 
užívania stavby - vjazdu na pozemku  registra „E“ v 
Bratislave, k. ú. Ružinov, formou zmluvy o budúcej 
zmluve o zriadení vecného bremena, časť parc. č. 
297/5, v prospech Ing. Petra Augustína a Mgr. Daniely 
Augustínovej,  ako budúcich oprávnených z vecného 
bremena 

25. Návrh na zmenu uznesenia  Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta Slovenskej  republiky Bratislavy  č. 
481/2016 zo dňa 28. 04. 2016, ktorým schválilo prevod 
spoluvlastníckeho podielu pod bytovým domom na 
Plickovej 4, uznesenia č. 572/2016 zo dňa 29. 06. 2016 
- 30. 06. 2016, ktorým schválilo prevod 
spoluvlastníckeho podielu pod bytovým domom na 
Blagoevovej 10 a uznesenia č. 934/2017 zo dňa 27. 09. 
2017, ktorým schválilo prevod spoluvlastníckeho 
podielu pod bytovým domom na Hlaváčikovej 35 

26. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta SR Bratislavy č. 195/2015 zo dňa 24. - 
25. 06. 2015, ktorým schválilo prevod 
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spoluvlastníckeho podielu na pozemku pod bytovým domom 
Veternicová 9, č. 481/2016 zo dňa 28. 04. 2016, ktorým 
schválilo prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku 
pod bytovým domom Baltská 1  

27. Návrh na vypustenie bodu 12.1.1 z uznesenia Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 
879/2017 zo dňa 25. 05. 2017, ktorým schválilo prevod 
spoluvlastníckeho podielu na pozemku pod bytovým domom 
Hlaváčikova 24  

28. Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v 
bytovom dome Narcisová 12, Babuškova 4, 6, 8, 10, 12, 
Vážska 21, 23, Podzáhradná 15, Podzáhradná 49, J. C. 
Hronského 16, Gallayova 25, Jána Smreka 18, Mamateyova 
12, Nám. Hraničiarov 7, Holíčska 7, vlastníkom bytov  

29. Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v 
bytovom dome Gregorovej 2, 6, 12, Papraďová 3, 
Majerníkova 34A, Beňovského 16, Tranovského 30, 
Studenohorská 50, Markova 13, Farského 16, Jungmannova 
8, Gercenova 7, Gercenova 9, Černyševského 29, 
Romanova 42, Gessayova 16, Blagoevova 2, Blagoevova 
10, Znievska 1, vlastníkom bytov 

30. Návrh na voľbu predsedu mandátovej komisie Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

31. Návrh na voľbu ďalších členov komisie pre ochranu 
verejného poriadku Mestského zastupiteľstva hlavného 
mesta SR Bratislavy z radov občanov-neposlancov 

32. Návrh na začatie konania vo veci ochrany verejného 
záujmu a zamedzenia rozporu záujmov podľa čl. 9 ods. 2 
písm. a) ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane 
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 
funkcionárov  

33. Informácia o vybavených interpeláciách poslancov 
Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

34.  Interpelácie – prvý bod po obednej prestávke, ktorá 
je schválená od 14.00 do 15.00 h) 

35. Rôzne 
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16.00 h vystúpenie občanov  

 

Informačné materiály: 

a) Informácia o činnosti Mestskej rady hlavného mesta SR 
Bratislavy medzi dvoma zasadnutiami Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy  

b) Informácia o rozpočtovom hospodárení hlavného mesta SR 
Bratislavy 

c) Návrh na vykonávanie opatrovateľskej služby hlavným 
mestom SR Bratislava a Návrh na podanie žiadosti o 
nenávratné finančné prostriedky z MPSVaR SR, z výzvy 
„Podpora opatrovateľskej služby“ 

d) Informácia o vypracovaných znaleckých posudkoch  

e) Informácia o plnení schválených uznesení o predaji 
a dlhodobom nájme nehnuteľného majetku hlavného mesta 
SR Bratislavy za rok 2018 

f) Vyhodnotenie schvaľovacích uznesení Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy, ktorých 
plnitelia sú rozpočtové a príspevkové organizácie 
hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2018 

g) Informácia o prevode spoluvlastníckeho podielu na 
pozemku v bytovom dome Gregorovej 4, 6, 8, 10, 12, 14, 
Podzáhradná 15, Šustekova 29, vlastníkom bytov 

h)  Informácia o príprave nového územného plánu hlavného 
mesta SR Bratislavy 

i) Informačný materiál k pozastavenému výkonu uznesení 
Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy č. 73/2019 a č. 75/2019 zo dňa 
07.02.2019 

j) Informácia o plnení úloh Mestskou políciou hlavného 
mesta Slovenskej republiky Bratislavy za mesiac 
december 2018 
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k) Informácia o plnení úloh Mestskou políciou hlavného 
mesta Slovenskej republiky Bratislavy za mesiac január 
2019 

koniec poznámky) 

 

 

BOD 1 ZONÁCIA MESTSKÝCH LESOV V BRATISLAVE 
V SÚLADE S KONCEPCIOU ROZVOJA 
MESTSKÝCH LESOV V BRATISLAVE 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Vážené poslankyne, vážení poslanci, 

prvým bodom dnešného rokovania mestského 

zastupiteľstva je materiál pod názvom Zonácia mestských 

lesov v Bratislave v súlade s Koncepciou rozvoja Mestských 

lesov v Bratislave. 

Eee, dávam spracovaváteľovi materiálu slovo. A to 

znamená, koho máme? Je tam (poznámka: nezrozumiteľné 

slová). Takže, pani Znášiková, poverená riaditeľka 

organizácie Mestské lesy v Bratislave a pán poslanec Jakub, 

Jakub Mrva. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Kam? 
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Ďakujem. Sorry, (poznámka: nezrozumiteľné slová). 

Nech sa páči, máte slovo. 

Ing. Jakub   M r v a ,  poslanec MsZ: 

Okej. 

Čiže, dobrý deň. 

Ja teda stručne predstavím tú Koncepciu rozvoja 

mestských lesov.  

Ona priamo nadväzuje na materiál, a teda zonáciu 

mestských lesov, ona priamo nadväzuje na materiál Koncepciu 

mestských lesov, ktorá bola prijatá v apríli minulého roku 

mestským zastupiteľstvom. 

V tomto materiáli sme spolu s pánom architektom 

Žalmanom a pracovnou skupinou navrhli rozdeliť územie 

mestských lesov do troch zón.  

V prvej zóne sa jedná o zónu intenzívnej rekreácie. 

Sú to tie najnavštevovanejšie územia, Železné studienka, 

Kačín, okolo Horárne Krasňany, alebo Kamzík.  

V tejto zóne by primárne mala dominovať rekreácia bez 

ťažby dreva. A v tejto zóne naozaj navrhujeme citlivo 

rozvíjať tie rekreačné areály a ich udržovať. To znamená, 
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že je tam potenciál na budovanie ďalšej, ďalších prvkov 

nejakej rekreačnej infraštruktúry.  

V zóne dva alebo bé (B), to je zóna lesného 

hospodárstva a rekreácie.  

V tejto zóne, to je jediná zóna, kde navrhujeme ťažiť 

drevo v nejakej obmedzenej forme, ktorá vychádza 

z uznesenia mestského zastupiteľstva z roku 2014. Táto zóna 

má slúžiť primárne na rekreáciu, tak ako celý lesopark 

a ťažba dreva má byť iba nejaká doplnková činnosť s cieľom 

vychovávať tie porasty, kde to je naozaj ešte potrebné 

a odstraňovať nejaké suché nebezpečné stromy.  

Dôležitá je zóna Cé (C), ktorá vznikne na viac ako 

päťdesiat percent územia mestských lesov a je to zóna bez 

ťažby dreva.  

To znamená, že Bratislavský lesopark sa stane lídrom 

v oblasti rekreácie a ochrany prírody na Slovensku, pretože 

viac ako päťdesiat percent územia bez ťažby dreva nemá 

väčšina národných parkov na Slovensku.  

Je to teda veľmi dôležitý materiál s cieľom podporiť 

práve rekreáciu, cyklistiku, beh a ochranu prírody v tejto 

našej časti, a ja budem veľmi rád, keď sa po schválení 

tohto materiálu inšpirujú aj Štátne lesy, ktoré hospodária 

stále na okolitom území v okolí Bratislavy, pretože toto je 
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naozaj materiál, ktorý je využiteľný aj pre iné lesy 

v okolí Bratislavy. 

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne za úvodné slovo. 

Ďakujem spracovávateli materiálu a otváram diskusiu. 

Nech sa páči, vážené poslankyne, vážení poslanci, 

máte slovo. 

Pán poslanec Pilinský, nech sa páči. 

Mgr. Peter   P i l i n s k ý , poslanec MsZ: 

Ďakujem.  

Rovnako by som chcel poďakovať spracovateľovi 

materiálu, či už organizácie Mestské lesy, alebo aj všetkým 

externým spolupracovníkom, ktorí na tomto materiáli 

spolupracovali. 

Možno taká drobná výtka. 

Ja som nenašiel na webe, asi omylom neboli zverejnené 

tie grafické prílohy, čo dosť teda skomplikovalo orientáciu 
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v tom materiáli, tak, tak poprosím, aby sa to tam aspoň pre 

pre pamäť tie materiály doplnili.  

Eee mňa by zaujímalo, nakoľko v tom materiáli sa 

poľovníctvu len okrajovo ve ve venovala téma, s tým že sa 

čaká na spracovanie Plánu poľovného hospodárstva. Ja by som 

sa teda chcel spýtať, že verím, že v tých priľahlých 

oblastiach, ktoré sú tankované hlavne teda diviačou zverou 

v mestských častiach, či už je to Karlova Ves, Dúbravka, 

alebo aj, aj Kramáre, Rača, že teda tam sa neráta s nejakým 

obmedzením spôsobu lovu, respektíve s obmedzením výkonu 

práva poľovníctva, pretože by to malo, podľa mňa, dosť 

negatívny efekt aj na obyvateľov, aj, aj na pestovateľov na 

v našom prípade viniča, alebo teda aj drobných záhradkárov, 

ktorí už dneska majú problém s tým, že táto zver preniká do 

do intravilánu. 

Ďalšia vec je, asi aj tiež vďaka tomu, že tam neboli 

tie prílohy, ja som nebolo schopný identifikovať u nás nad 

Račou lokalitu Slalomka, ktorú určite poznáte, v akej je 

zóne, pretože tá lokalita bola kedysi využívaná ako 

rekreačný areál, tak sa chcem spýtať, že či to využitie 

potenciálne, ktoré tam možno niekedy v budúcnosti bude, 

nakoľko to bolo jedno, to bola jedna  z lokalít, s ktorou 

sa počítalo aj v rámci tej koncepcie rozvoja mestského 

lesoparku, ktorý bol tuším v roku 2010, alebo kedy pr 
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pripravovaný, takže, v akej, v akej je zóne? Či tam je táto 

možnosť jej využitia povolená. Teda, či bude.  

No a potom taká tá, tá možno druhá časť toho 

materiálu, ktorá hovorí o tom ideálnom stave, kedy by sa 

nám podarilo rozšíriť Bratislavský leský park, lesný park 

až teda do tých želaných sedemnástisíc hektárov, že, že 

aké, aké kroky budú v tejto prvej fáze, hej?  

Je tam spomínaté hlavne teda tie Štátne lesy, urbáre. 

Či už tam prebehli nejaké, nejaké rokovania a aká je nálada 

tej druhej strany?  

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Dávam slovo spracovávateľovi.  

Pán Mrva, pán poslanec Mrva, alebo pani riaditeľka.  

Ing. Jakub   M r v a ,  poslanec MsZ: 

Čo sa týka poľovníctva, tak mestské zastupiteľstvo, 

ak sa nemýlim, v roku 2017 schválilo fakt, že Revír 

lesopark je už v rukách mesta, to znamená, že spravujú ho 

priamo Mestské lesy.  
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Mestské lesy najali človeka, ktorý vyslovene má na 

starosti poľovné hospodárstvo s tým, že už to nie je 

v rukách teda súkromného poľovného združenia, ako to bolo 

v minulosti a je oveľa flexibilnejšia možnosť vykonávať 

právo poľovníctva. 

Tento materiál priamo poľovníctvo neobmedzuje, to 

znamená, že je podľa zákona o poľovníctve, tak ako je to 

stanovené v zákone s tým, že naozaj spracovať by sa mal 

urýchlene ten Plán poľovného hospodárenia, kde sa presne 

identifikujú oblasti, kde to poľovníctvo je vhodné, kde nie 

je vhodné. 

A čo sa týka tých okrajových častí, ja s vami 

súhlasím, naozaj sú miesta, kde tá diviačia zver na 

okrajoch je premnožená. A ak sa nemýlim, tak Mestské lesy 

intenzívne sa snažia tento problém riešiť v rámci ich 

možností s tým, že samozrejme, tam je ten problém, že od 

nejakej vzdialenosti od obývaného územia sa, od posledného 

o obydlia sa nemôže strieľať a tak ďalej.  

Ale tým, že ja bývam na Kramároch, poznám túto 

situáciu veľmi dôverne. 

Čiže naozaj, obmedzovanie poľovníctva túto nedochádza 

v tomto materiáli. To poľovníctvo sme zaregulovali, aby 

bolo čo najcitlivejšie a najviac rešpektovalo tú vysokú 

návštevnosť lesov už pred dvoma rokmi tým uznesením.  
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Čo sa týka eee Slalomky.  

Slalomka je, ak sa nemýlim v zóne dva, v béčku, mám 

tu tú mapku takú malú, ale na strane dvanásť je v tom 

dokumente, dá sa zväčšiť, ja ju tu mám iba vytlačenú. 

V zóne bé (B) sa uvažuje s možnosťou podpory nejaký nejakej 

výstavby rekreačných, rekreačnej infraštruktúry, ale takej 

drobnej. To znamená, že tam už by nemali byť nejaké veľké 

bufety, veľké reštaurácie. Naozaj, malo by to byť nejaké 

altánky, ohniská, niečo možno ako máme na  Červenom kríži.  

To znamená, že naozaj také citlivejšia 

infraštruktúra, ktorú ale verejnosť využije, ale bez toho, 

aby sme tam potrebovali púšťať motorové vozidlá. Pretože 

práve v tej intenzívnej rekreácii aj to zásobovanie tých 

jednotlivých bufetov, alebo výstavba nejakých domčekov na 

strome a tak ďalej, vyžaduje pohyb motorových vozidiel. 

A práve motorový, pohyb motorových vozidiel je veľmi 

citlivo vnímaný už na Ceste mládeže, kde v podstate mesto 

vydáva povolenky na vjazd a dostávam veľmi časti fitbek 

(feedback), že je tam tých áut už príliš veľa. 

Čo sa týka veľkého lesného parku, to znamená, že 

Bratislavský lesný park, ak sa nemýlim, budúci týždeň by 

malo byť stretnutie s pani inžinierkou Konrad, a aby sme  

začali vytvárať proces ako identifikovať toto je, toto 

územie celkovo s tým, že tam vstupuje veľmi veľa rôznych 
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subjektov, či už sú to obecné lesy Svätý Jur, lesy Modry, 

lesy Pezinka, takisto veľké územie tam spravuje štát.  

Zo štátom sa snažíme diskutovať. Tú kampaň, ktorú 

mesto spustilo určite poznáte. So štátom sa komunikuje 

pomerne náročne. Momentálne čakáme na štúdiu, ktorú 

spracujú.  

Čo sa týka obecných lesov, ja som sa v minulom období 

stretol s pánom starostom Modry a on, napríklad, je veľmi 

ochotný a oni majú krásny modranský lesopark, zapojiť sa do 

nejakej väčšej snahy ochrániť tie lesy. 

Čiže, tie diskusie iba začínajú. Je to naozaj iba 

vízia. A treba to teraz naštartovať, aby keď budú vhodné aj 

politické podmienky, sme tento materiál mali spracovaný 

a mohli ho implementovať čím skôr.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Pani poslankyňa Pätoprstá,  

nech sa páči. 

Ing. arch., Mgr. art.  Elena   P ä t o p r s t á ,  

poslankyňa MsZ: 

Ja doplním predkladateľa. 
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Vy ste sa pýtal na tých účastníkov ako reagujú. 

Na pôde ministerstva pôdohospodárstva vznikla 

pracovná skupina, kde je zastúpené aj mesto bratislavská 

župa, Lesy SR, niektoré mimovládne organizácie.  

A tuto došlo, teda možno aj trošku k takému 

konfliktu, pretože sme naozaj tvrdo žiadali, aby sa 

obmedzila ťažba na Sihoti, kde sú vodné zdroje, aby sa 

nerobili zámeny pozemkov, ten prípad Pečianskeho lesa 

poznáte, to znamená, Lesy SR tu majú veľa pozemkov, čiže 

sme žiadali, aby sa nerobili zámeny. 

A zároveň sme žiadali aj sanácie ciest po ťažbe, to 

čo im vyplýva so zákona a čo odvodňuje lesy  a samozrejme, 

komplikuje aj rekreáciu. 

Čiže, rokuje sa s nimi, ale či to budú akceptovať, to 

je vecou rokovania a dúfam, že to aj budú, ale zatiaľ nie. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Pán starosta Kuruc,  

máte slovo. 
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JUDr. Ing. Martin   K u r u c , poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne,  

pán primátor. 

Ja by som v prvom rade chcel predkladateľom poďakovať  

za tento materiál a tak ako je spracovaný a určite dobrý 

a určite ho podporím a na druhej strane chcel, aj na 

mestskej rade som to už povedal, že s tým poľovníctvom 

naozaj treba niečo robiť, lebo v dnešnej dobe, aj keď zákon 

hovorí dvestopäťdesiat metrov od posledného obydlia, ale 

vieme, že dnes balistika týchto striel už je proste niekde 

úplne inde ako keď sa tento zákon tvoril a strieľať smerom 

na ľudské obydlia dvestopäťdesiat metrov od nich je naozaj 

smrteľne nebezpečné.  

Takže mali by sme sa tým zapodievať. 

Samozrejme, rozumiem tomu, že zver je premnožená 

a asi by sme sa mali s tým popasovať, na druhej strane, cez 

víkend, aby chodili poľovníci po pomedzi turistov 

a Bratislavčanov v lesoparku, asi tiež neni úplne fajn. Ale 

očakávam od nového riaditeľa, ktorý vzíde z výberového 

konania, že takýto nejaký materiál o koncepcii rozvoja 

poľovníctva a podmienok poľovníctva v bratislavskom 

lesoparku bude prijatý. 

A nechcem nejaké uznesenie, aby sme prijali, ale snáď  

(gong) ty, pán primátor, si to zoberieš za 
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Určite áno, určite v tom budeme pokračovať, je to 

dôležitá vec. 

Nech sa páči, pán Chren, máte slovo. 

Ing. Martin   C h r e n , poslanec MsZ: 

Ďakujem veľmi pekne. 

Tiež by som chcel poďakovať za tento materiál a len 

možno dodať, že takisto som pomerne nekon nekomformný 

a nekonfortný a s predstavou, že sa strieľa v lesoparku 

pomedzi turistov, pomedzi Bratislavčanov.  

Uvedomujem si tie veci, ktoré zazneli o premnoženej 

zveri a a o diviakoch, ale myslím si, že to sa dá veľmi 

jednoducho vyriešiť a v prospech všetkých a to tak, že sa 

povolí odstrel premnoženej zveri len zamestnancami 

Mestských lesov.  

A vieme, že v minulosti á vys aj vyvstali aj mnohé 

otázky, týkajúce sa napríklad transparentnosti prideľovania 

povoleniek na odstrely a na poľovníctvo v mestských lesoch, 

s tým by sme tiež mali narobiť poriadok.  

A ak by sme zaviedli pravidlo, že strieľať môžu len 

zamestnanci, ktorí sú profesionáli, ktorí teda vedia 
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napríklad, ako poľovať a neohroziť pritom obyvateľov nášho 

mesta a neohroziť pritom obydlia, tak by to mohlo byť 

správne riešenie, ktoré by bolo na prospech úplne všetkých.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Chce za spracovávateľa, chcete reagovať nejak? Alebo? 

Bolo povedané všetko? 

PaeDr. Jana   Z n á š i k o v á ,  poverená riaditeľka 

mestskej príspevkovej organizácie Mestské lesy v Bratislave 

Ja si myslím, že toto je jeden z veľmi dobrých 

nápadov, ktorými sa určite Mestské lesy budú zaoberať.  

Čo sa týka poľovníctva a tých povoleniek, tak 

momentálne sa povolenky vydávajú na základe teda zakúpenia, 

takže poľovník, ktorý príde, zaplatí a suma, ktorá je teda 

daná a dostane povo povoľovací lístok. Je to tiež ale 

obmedzené počtom ľudí. 

Takže, neni tam tých poľovníkov nejaké veľké 

množstvo, ale je to určite na zamyslenie, jak ďalej 

pokračovať. 
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne pani riaditeľke Znášikovej. 

Pán Budaj,  

máte slovo. 

Ján   B u d a j ,    poslanec MsZ: 

Ďakujem, pán primátor. 

Chcem vyjadriť potešenie, že noví poslanci pokračujú 

v zápase o o udržanie tých hodnôt prírodných tej 

biodiverzity, ktorou je Bratislava typická a ktorá je pre 

nás taká vzácna. 

Veľmi rád ten materiál podporím. 

Chcem vám ale ako štatutárovi mesta pripomenúť meno 

Matečná. Táto pani je ministerka poľnohos, eee, 

pôdohospodárstva a má pod sebou Štátne lesy. Znovu apelujem 

na vás, nebudem to dávať zatiaľ ako uznesenie, ale minule 

sme tu už mali prípad, ktorý dodnes nie je vyriešený, tiež 

sme žiadali, aby prišiel minister a aspom sa tým vyvovali 

poriadne rokovania a išlo o, o ten plán viesť ropovod cez 

cez Petržalku eee z Rakúska. 

To máme doteraz otvorené, stále je to v územnom 

pláne, ale o tom som nechcel hovoriť. 
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Toto je ďalšie ministerstvo, ktoré by ste mali 

osloviť a žiadať akútne vyriešenie prevod štátnych lesov, 

ktoré sú v chotári hlavného mesta Bratislavy pod Mestské 

lesy. O to viac, že tam konečne už môžme si byť istí, že 

nebudú tam hospodáriť, rúbači a likvidovači mes lesov, ale 

predsa len iný režim.  

A ešte raz, blahoželám k tomu, že ste pohli aj 

s poľovníctvom, pretože to poľovníctvo, to bol výsmech. 

Proste, bola to taká sk, taká malá temná škvrna akejsi 

mafistickej reality uprostred mesta. Nikto nechcel povedať, 

kto tam chodí. To bolo proste priam štátne tajomstvo 

a všetci sme potichu vedeli, že je to nejaká politická 

elita, ktorá si v Bratislave chodí zastrieľať.  

Takže, aj tento krok je veľmi pozitívny.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Ja iba poviem, že s ministerstvom komunikujeme. Tá 

komunikácia nastala  a a určite budem poslancov informovať 

ako, ako sa v tom posúvame. Čo sa týka práve tých štátnych 

lesov v okolí Bratislavy, je to veľká téma pre mňa. Aj 

myslím, že pre všetkých, čo sme tu.  

Pani hlavná architektka, 
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nech sa páči, máte slovo. 

Ing. arch. Ingrid   K o n r a d ,  hlavná architektka: 

Ďakujem za slovo. 

Bola som spomenutá. 

Áno, dlhodobo podporujeme aj jednak, aby sa štátne 

lesy stali mestskými lesami, lesmi. Máme, máme na to 

dôvody. Je ich viacero.  

Jedna je nárast obyvateľstva, potreba rekreácie 

a jednotná politika a jednotné hospodárenie v lesoch, ktoré 

pa, ktoré sú na území hlavného mesta, pretože mestské lesy, 

vyplýva to aj z našich aktuálnych projektov, zohrávajú 

veľmi významnú rolu eee pri zmene klímy, pri adaptácii 

mesta, pri zadržiavaní zrážkovej vody.  

Bezzásahový les je ako špongia. Keď nebude fungovať 

náš lesopark, aj preto sa teším tomuto materiálu, teda tej 

zóne cé (C) najmä, tak sa nám valí prívalová voda, lebo 

prevládajú prívalové dažde do obytných území a tieto sú 

ohrozované týmito dažďami.  

My aj v rámci Nórskych fondov za vždy spolupracujeme 

s Mestskými lesmi a tento krát sme zažiadali o obnovu  

mokradí, ktoré nám vysychajú na okraji lesov (gong) 
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Ale asi vieme, čo ste chceli dopovedať. 

Ing. arch. Ingrid   K o n r a d ,  hlavná architektka: 

Áno. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujeme. 

Pán Pilinský, pán poslanec Pilinský,  

nech sa páči. 

Mgr. Peter   P i l i n s k ý , poslanec MsZ: 

Ďakujem. Ďakujem.  

Ja držím palce pri tých rokovaniach s ministerstvom 

pôdohospodárstva, treba si však uvedomiť, že je to štá, 

teda je to štát a a štát nedaruje len tak niekomu pozemky. 

Určite by som sa možno po pokusoval na to, že tam bude 

treba  nejaká zámena, hej? Či už sú nejaké pozemky, alebo 

nehnuteľnosti, ktoré majú Mestské lesy na našich pozemkoch, 

alebo tak, ako keď sa predávali lesy mesta Košíc, rovnako 

tam padla úvaha kúpiť, proste kúpiť nejaký pozemok aj, aj 
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inde, niekde na Slovensku a to potom zameniť Štátnym lesom, 

lebo oni tiež musia hospodáriť hospodárne s s so so 

zvereným majetkom. A určite teda tam iný, iný spôsob ako 

odkúpenie alebo zámena asi možný nebude.  

A keď tu bola spomenutá tá komisia, tak by som možno 

rád ponúkol svoje služby. Dvanásť rokov som pracoval na na 

ministerstve životného prostredia a práve tie rokovania 

s ministerstvom pôdohospá pôdohospodárstva sme mali (gong) 

na staros 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Mys myslím si, že môžme ísť teda ďalej. 

Odovzdám slovo návrhovej komisii. 

Predseda návrhovej komisie 

JUDr. Milan   V e t r á k , PhD., poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo. 

Budeme schvaľovať návrh uznesenia v znení: 

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy schvaľuje zonáciu mestských lesov 
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v Bratislave v súlade s Koncepciou rozvoja mestských lesov 

v Bratislavy. 

Pán primátor,  

môžte dať o tom hlasovať. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Ďakujem pekne. 

Veľmi sa teším, že uznesenie bolo prijaté 

a prítomných je štyridsaťštyri poslancov. 

Za bolo štyridsaťštyri, proti bola nula, zdržalo sa 

nula, nehlasovalo nula poslancov. 

Dovoľte mi ešte raz poďakovať a poblahoželať trom 

našim poslancom, pani pe poslankyni Pätoprstej, pánovi 

poslancovi Mrvovi a pánovi poslancovi Vlačikymu, ktorí sa 

zasadili, okrem iných, ktorým tiež ďakujem, za tento 

materiál. Je to, myslím že, veľmi dôležitá vec pre 

bratislavský lesopark a pre naše lesy.  

(poznámka:  potlesk) 
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(pozn: Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 7.3.2019 

Bod 1-Zonácia mestských lesov v Bratislave 
 Prítomní: 44 Áno 44 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 0 

Klub Team Vallo:   
L. Antalová Plavúchová ÁNO A. Berka  ÁNO 

M. Brat  ÁNO M. Debnárová ÁNO 

T. Kratochvílová,I.nám. ÁNO R. Lamoš  ÁNO 

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič ÁNO M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák ÁNO 

M. Vlačiky ÁNO  
 

Team Bratislava – Zmena z dola (Team BA – ZZ):   
J. Budaj ÁNO G. Ferenčáková  ÁNO 

P. Hochschorner  ÁNO J. Káčer ÁNO 

Ľ. Krajčír ÁNO J. Krúpa   

R. Kunst ÁNO A. Ožvaldová  ÁNO 

E. Pätoprstá  ÁNO Z. Zaťovičová ÁNO 
 

Klub nezávislých poslancov:   
K. Augustinič ÁNO M. Chren  ÁNO 

R. Jenčík ÁNO T. Korček ÁNO 

M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler ÁNO 
 

SaS-OKS_NOVA:   
Z. Aufrichtová ÁNO P. Cmorej  ÁNO 

V. Dolinay  ÁNO G. Grendel ÁNO 

J. Karman ÁNO 
 

Naša Bratislava:   
D. Čahojová  ÁNO J. Hrčka ÁNO  

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
 

Nezaradení poslanci:   
J. Buocik ÁNO  P. Pilinský ÁNO 

koniec poznámky)  
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(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Zonácia mestských lesov v Bratislave v súlade s koncepciou 

rozvoja mestskej príspevkovej organizácie Mestské lesy v 

Bratislave 

Uznesenie  
zo dňa 07. 02. 2019 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

zonáciu mestských lesov v Bratislave v súlade s koncepciou 

rozvoja mestskej príspevkovej organizácie Mestské lesy v 

Bratislave. 

koniec poznámky) 
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BOD 2 NÁVRH NA VYSLOVENIE SÚHLASU 
S VYHLÁSENÍM O PRISTÚPENÍ 
K MEMORANDU O SPOLUPRÁCI A SPOLOČNOM 
POSTUPE PRI OCHRANE LESOV NA ÚZEMÍ 
BRATISLAVSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Poďme ďalej. 

Poďme na bod číslo dva, Návrh na vyslovenie súhlasu 

s vyhlásením o pristúpení k me k Memorandu o spolupráci 

a spoločnom postupe pri ochrane lesov na území 

Bratislavského samosprávneho kraja. 

Poprosím spracovávateľov pána Bruna Konečného, aby, 

aby povedal úvodné slovo. 

Mgr. et Mgr. Bruno   K o n e č n ý , poradca primátora 

hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem, pán primátor, za udelené slovo. 

Predložený materiál je vlastne logickou odpoveďou na 

mnohé diskusné príspevky, ktoré tu pred chvíľočkou odzneli.  

Je to materiál, ktorý, ktorý má po schválení, 

samozrejme, ambíciu integrovať úsilie hlavného mesta 

Slovenskej republiky do iniciatívy Bratislavského 

samosprávneho kraju posilniť tak koordináciu a spoluprácu 
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pri presadzovaní cieľov v ochrane lesov a ochrane lesov nie 

len Bratislavy, eee spravovaných mestský štá eee Mestskými 

lesmi, ale aj, aj v širších kont, konte, v širších kontekc 

kotexte. Pardon. 

Eee, tento materiál bol predložený do na rokovanie 

mestskej rady. Mestská rada eeem eeem schválila tento 

materiál, odporučila na rokovanie mestskému zastupiteľstvu. 

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Nech sa páči, čas na diskusiu.  

Pani Pätoprstá,  

máte slovo. 

Ing. arch., Mgr. art.  Elena   P ä t o p r s t á ,  

poslankyňa MsZ: 

Vážení kolegovia,  

ja chcem len teraz ako vicežupanka pre životné 

prostredie, územného plánu Bratislavského samosprávneho 

kraja poďakovať za prijatie touto formou, to znamená, že to 

bude vlastne podporené vami, poslancami, ale zároveň chcem 

povedať, že v mene, teda, pána župana, že cítim hi, cítime 
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historickú eee šancu spolupráce medzi hlavným mestom 

a župou. Podľa môjho osobného názoru, nikdy ešte nebola 

takáto šanca na naozaj priateľskú a úprimnú spoluprácu, 

a to nie len v ochrane lesov, ale aj v budovaní cyklotrás 

pri doprave, pri rôznych iných otázkach, ktoré súvisia 

s Bratislavským samosprávnym krajom a hlavným mestom. 

Takže, ja osobne sa veľmi teším tejto, skutočne 

reálnej spolupráci, ktorá je, podľa môjho názoru, 

historická. Ešte sme takúto spoluprácu nemali.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne pani poslankyni. 

Pán poslanec Mrva,  

máte slovo. 

Ing. Jakub   M r v a ,  poslanec MsZ: 

Ja chcem taktiež poďakovať a som veľmi rád, že tie 

sľuby z volebnej kampane teda sa napĺňajú, pretože toto 

memorandum na stole bolo už veľmi dlho, veľmi dlho a nebolo 

podpísané predchádzajúcim vedením a toto je veľmi dobrý 

signál, že naozaj tá spolupráca medzi Bratislavským 

samosprávnym krajom, mnohými mestami, obcami a mestskými 

časťami v s cieľom ochrániť Bratislavs, ochrániť lesy na 
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území Bratislavského samosprávneho kraja, naozaj, sa myslí 

vážne. 

Čiže naozaj, ďakujem za toto. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Myslím, že teraz eee je čas na eee na diskusiu 

občanov. Prihlášku do diskusie občanov. Po poslancov. 

Takže, prihlásil sa do diskusie pán inžinier 

architekt Žalman Peter. 

Nech sa páči, pán. 

Jaj, prepáčte. Musíme hlasovať, iba sekundu.  

Dávam hlasovať o tom, že pripúšťame pána architekta 

do diskusie.  

(Hlasovanie.) 

Myslím, že to je jasné.  

Ďakujem pekne. 

Pán kolega,  

máte slovo, nech sa páči. 
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Občan   Ing. arch. Peter   Ž a l m a n :  

Dobrý deň. 

Vážený pán primátor, poslanci, poslankyne,  

dovoľte mi niekoľko slov stručne k ku Koncepcii 

rozvoja mestských lesov.  

On pozostáva z dvoch, dvoch etáp.  

V tej prvej etape v roku 2017 tá obsahuje 

participačný proces, bolo to prerokovávané a jeden dôležitý 

bod, to je Akčný plán. A ten má úlohy, ktoré je potrebné, 

ktorým je potrebné sa vrátiť po určitom čase, aj v roku 

2019 ku koncu roku. Ale to je úloha pre nové vedenie 

Mestských lesov. 

Druhá etapa. 

Dneska bolo finále zonácia a tá začala ešte v roku 

2016 tu, tam bola poslankyňa Pätoprstá a ďalší aktívni 

poslanci, prijatím uznesenia v júli dvetisícši šestnásť, že 

tento proces sa začal. 

Čiže, do dvoch, dva a pol roka sa to podarilo 

zrealizovať.  

Tá časť druhá obsahovala mobilitu a rozšírenie.  

Čiže, v tom rozšírení sa aktívne pokračuje, ale to je 

tiež, to je proces veľmi dlhodobý, pretože tam je nutná 

spolupráca štátu.  
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Ja by som chcel spomenúť, na na pri ukončení určitej 

časti tých, týchto prác pozitívnu úlohu dvoch ľudí. Je to 

pán Ivičič, správca hospodár Mestských lesov, ktorý už 

niekoľko rokov uplatňuje prebierkový spôsob ťažby.  

Čiže, pozor, na území tritisíc a niečo hektárov 

mestských lesov, tam nedochádza k nejakým holorubom. To, to 

je, to všetci vieme. 

A druhé meno je kolega Šíbl, ktorý bol motorom tých 

prác. Ja som posunovač u dráhy, ja som ten, ktorý to 

spracováva, koordinuje. 

Niekedy som zasiahol, keď bolo treba tie, tie, tie 

niektoré vášne utlmiť a podobne a podarilo sa to.  

Ja chápem tento proces z pohľadu tvorby nového 

územného plánu. Je to, je to podstatná záležitosť nie len 

urbanizovaný priestor, ale priestor, zelený priestor. Po 

dobudovaní obchvatu a er sedmičky (R7) bude potrebné sa 

komplexne sa zaoberať v hraniciach celého katastra a tá 

zeleň nemá hranice katastra. Samozrejme.  

Čiže, posledná veta. 

Dôležitý je ten systém práce, ktorý sme nastúpili, 

aby sme ho udržali. 

Ďakujem. 
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne pánu architektovi Žalmanovi 

a samozrejme, poďakovanie za mesto má aj pán Šíbl a pán 

Ivičič, ktorí, ktorí sa v týchto veciach zapojili, alebo 

veľmi veľa práce odrobili. 

Ak teda nemáme ďalšie body do diskusie, môžme, 

odovzdám slovo návrhovej komisii. 

Predseda návrhovej komisie 

JUDr. Milan   V e t r á k , PhD., poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo. 

Budeme schvaľovať návrh uznesenia v tomto znení: 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu berie 

na vedomie Memorandum o spolupráci a spoločnom postupe 

pri ochrane lesov na území Bratislavského samosprávneho 

kraja  

a po bé (B) žiada primátora hlavného mesta Slovenskej 

republiky  Bratislavy 

po prvé, aby v mene hlavného mesta podpísal 

vyhlásenie o pristúpení k Memorandu o spolupráci 

a spoločnom postupe pri ochrane lesov na území 

Bratislavského samosprávneho kraja, 
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a po druhé, aby informoval o pristúpení k memorandu 

predsedu Bratislavského samosprávneho kraja. 

Pán primátor,  

môžte dať o tom hlasovať. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Ďakujem pekne. 

Uznesenie bolo prijaté. 

Je prítomných štyridsaťštyri poslankýň a poslancov. 

Za bolo štyridsaťštyri, proti nula, zdržalo sa a 

nehlasovalo nula poslancov. 

Ďakujem pekne. 
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(pozn: Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 7.3.2019 

Bod 1-Zonácia mestských lesov v Bratislave 
 Prítomní: 44 Áno 44 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 0 

Klub Team Vallo:   
L. Antalová Plavúchová ÁNO A. Berka  ÁNO 

M. Brat  ÁNO M. Debnárová ÁNO 

T. Kratochvílová,I.nám. ÁNO R. Lamoš  ÁNO 

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič ÁNO M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák ÁNO 

M. Vlačiky ÁNO  
 

Team Bratislava – Zmena z dola (Team BA – ZZ):   
J. Budaj ÁNO G. Ferenčáková  ÁNO 

P. Hochschorner  ÁNO J. Káčer ÁNO 

Ľ. Krajčír ÁNO J. Krúpa   

R. Kunst ÁNO A. Ožvaldová  ÁNO 

E. Pätoprstá  ÁNO Z. Zaťovičová ÁNO 
 

Klub nezávislých poslancov:   
K. Augustinič ÁNO M. Chren  ÁNO 

R. Jenčík ÁNO T. Korček ÁNO 

M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler ÁNO 
 

SaS-OKS_NOVA:   
Z. Aufrichtová ÁNO P. Cmorej  ÁNO 

V. Dolinay  ÁNO G. Grendel ÁNO 

J. Karman ÁNO 
 

Naša Bratislava:   
D. Čahojová  ÁNO J. Hrčka ÁNO  

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
 

Nezaradení poslanci:   
J. Buocik ÁNO  P. Pilinský ÁNO 

koniec poznámky)  
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(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na vyslovenie súhlasu s vyhlásením o pristúpení k 

Memorandu o spolupráci a spoločnom postupe pri ochrane 

lesov na území Bratislavského samosprávneho kraja 

 

Uznesenie  
zo dňa 07. 02. 2019 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

A. berie na vedomie 

Memorandum o spolupráci a spoločnom postupe pri ochrane 

lesov na území Bratislavského samosprávneho kraja. 

B. žiada 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy, 

1. aby v mene hlavného mesta SR Bratislavy podpísal 

vyhlásenie o pristúpení k Memorandu o spolupráci a 

spoločnom postupe pri ochrane lesov na území 

Bratislavského samosprávneho kraja, 

2. aby informoval o pristúpení k Memorandu predsedu 

Bratislavského samosprávneho kraja. 

koniec poznámky) 
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BOD 3 NÁVRH AKTUALIZOVANÉHO MEMORANDA 
O SPOLUPRÁCI HLAVNÉHO MESTA SR 
BRATISLAVA, PRIMACIÁLNE NÁM. Č. 1, 
814 99 BRATISLAVA, ZASTÚPENÉHO 
PRIMÁTOROM ING. ARCH. MATÚŠOM VALLOM 
A ASOCIÁCIOU BRATISLAVSKÝCH 
VODÁCKYCH KLUBOV, O.Z., DEVÍNSKA 
CESTA 761/10, 841 04 BRATISLAVA-
KARLOVA VES, ZASTÚPENEJ PREZIDENTOM 
RNDR. VLADIMÍROM MIŠÍKOM, CSC. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ideme na tretí bod dnešného rokovania. 

Tretí, eee, tretím bodom dnešného rokovania mestského 

zastupiteľstva je materiál pod názvom Návrh Aktualizovaného 

memoranda o spolupráci hlavného mesta Slovenskej republiky  

Bratislava, zastúpeného primátorom inžinierom architektom 

Matúšom Vallom a ASOCIÁCIOU BRATISLAVSKÝCH VODÁCKYCH 

KLUBOV, občianskeho združenia, zastúpeného prezidentom 

Vladimírom, RNDr. Vladimírom Mišíkom, céescé (CSc.). 

Á, nech sa páči, za, za spracovávateľa dávam slovo, 

máme ho?  

Okej, tak, takže pán, pán viceprimátor Káčer má 

slovo. 

Nech sa páči. 
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Ing. Juraj   K á č e r , 

námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem pekne za slovo. 

Eee, je to téma, s ktorou sme sa zaoberali aj minulé 

volebné obdobie. Vzniklo množstvo uznesení, niektoré boli 

aj podkladom práve pre toto memorandum.  

Ako iste viete, 6. 3. 2012 bolo podpísané memorandum 

medzi vtedajším primátorom Ftáčnikom a vtedajšou Asociáciou 

vodných športov, kde boli vlastne bratislavskí vodáci 

vylúčení z užívania eee Dunaja v území medzi Starým mostom 

až Prístavným mostom a celomestské centrum časť Petržalka. 

Myslíme si, že Dunaj a vôbec voda, vodné športy 

a vodáctvo v Bratislave má naozaj veľký a unikátny význam 

tým, že sme hlavné mesto s riekou, tak by sme sa určite 

nemali vzdávať tejto možnosti v prospech nejakých budú 

budúcej výstavby a preto nás veľmi teší, že vo veľmi 

krátkom čase prichádza k zmene tohto memoranda smerom 

k využívaniu a využívaniu dunajských brehov.  

Spomeniem zopár častí, zopár častí tohto memoranda, 

ktoré sú zásadné, a teda zachovanie činností vodáckych 

lodeníc na pravom brehu Dunaja medzi Starým mostom a mostom 

Apollo a taktiež sa obidve zúčastnené strany, čiže hlavné 

mesto aj Asociácia v bratislavských vodárenských klubov 
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zaväzujú spolupracovať na nosných témach, ako je 

vybudovanie dunajskej pláže Lido. Ako je vypracovanie 

dlhodobej koncepcie a využitie bratislavských brehov.  

Rovnako sa zaväzujeme k súčinnosti pri vybudovaní vo 

vodáckocyklis vodáckocyklistického kempingu, nakoľko 

Bratislava je hlavným mestom a opäť, cyklistika, voda ide 

k sebe. 

Takisto sa zaväzujeme spoločne k súčinnosti pri 

tvorbe dunajského pra, dunajského parku a s tým teda 

súvisiacich aj ďalších záležitostí, ako je napríklad 

sprietočnenie a revitalizácia pôvodných reč, riečnych 

ramien Dunaja a Moravy.  

Spolupráca pri vzniku a definovaní režimu v Národnom 

parku Podunajsku, tu hovoríme, aby boli aj asociácie 

a súčasťou prípravy, ale aby boli prizývaní ku všetkým 

prípravným stretnutiam.  

Eee, rovnako hovoríme, že sa budeme snažiť vytvárať 

podmienky bezpečného športovania mládeže na Dunaji, čo si 

myslím, že tiež je prioritou tohto mesta. 

A rovnako sa pokúsime pripraviť projekt verejnej 

mestskej lodenice. Eee vodáci prisľúbili, že prídu 

s projektom,  ja sa ospravedlňujem, presný názov neviem. To 
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je nejaká nemecká vesláreň? Alebo tak sa to nejako nazýva. 

Nemec. 

Dobre. Ale aby to nebolo len o tých záväzkoch mesta, 

tak naopak, eee, bratislavskí vodáci sa za, sa zaväzujú, že 

budú podporovať rozvoj vodáckych športov, budú pracovať 

s mládežou, budú sa podieľať na využívaní voľného času 

našou bratislavskou mládežou a budú sa snažiť ich získať do 

do svojich klubov a budú pokračovať vo výchove športovej 

mládeže. 

Ja som to veľmi zhrnul. Ten materiál je obsiahly, ale 

toto si myslím, že sú také východiskové body. 

Ak máte nejaké otázky k tomu, nech sa páči. Myslím, 

že sme pripravení ich zodpovedať. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne pánovi námestníkovi a otváram 

diskusiu na túto tému. 

Nech sa páči, pani starostka, máte slovo. 
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Ing. Ľubica   K o l k o v á , starostka mestskej časti 

Bratislava - Devín: 

Ďakujem veľmi pekne za ústretovosť po mojej žiadosti 

o doplnenie do materiálu aj v území v mestskej časti 

Bratislava Devín.  

Je tam množstvo, teda vlastne, Devín leží na sútoku 

Moravy a Dunaja a tým pádom sa tam dostala vlastne aj 

Morava, nie len Dunaj. Obidve tie rieky stoja za väčšiu 

pozornosť. Mesto do dnes ako keby eee ignorovalo to, tento 

fakt, že leží na dvoch úžasných riekach.  

Ďakujem za tento materiál a chcela by som poprosiť 

ešte predkladateľa, či by si autoremedúrou mohol osvojiť 

doplnenie slova v bode číslo štyri, že staroháje, 

Starohájske rameno nám tam vypadlo. Je to podnet od pána 

Mišíka. 

Len či by sa tam dalo doplniť? Zá, v zátvorke je Lidl 

zátoka a za tým Starohájske a Jarovecké rameno.  

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne, pani starostka. 

Dávam slovo pánovi námestníkovi Káčerovi. 
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Ing. Juraj   K á č e r , 

námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Samozrejme, ďakujem pekne. 

Ja si autoremedúrou tento váš návrh osvojujem 

a ďakujem za pripomienku.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Nech sa páči, pán poslanec Záhradník, máte slovo. 

PhDr. JUDr. Branislav   Z á h r a d n í k ,    poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne. 

Vážený pán primátor, dámy a páni,  

chcem takisto poďakovať  za spracovanie tohto 

materiálu, lebo je to krok, podľa mojej mienky správno, 

správnym smerom. 

My ako poslanci za Karlovu Ves, keďže vodné športy 

v Karlovej Vsi majú naozaj dlhoročnú tradíciu, cítime tlak 

športovej verejnosti, ktorá vníma, že sa zužuje priestor 

práve pre tento druh športu v okolí Bratislavy a verím, že 

možno práve toto memorandum pomôže k takému spoločnému 

úsiliu a podpore tohto športu vo vzťahu k rieke Dunaj.  
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Ja verím, že nezostane len pri deklarácii a takomto 

by som povedal dokumente, ktorý deklaruje dobrú vôľu, ale 

príde aj ku konkrétnym krokom. 

My sme boli upozornení ako Karlovešťania, že dochádza 

a som rád, že to v tom memorande sa objavilo, v tých 

oblastiach spolupráce k zanášaniu práve Karloveského ramena 

a to budeme musieť riešiť nie len na úrovni samosprávy, ale 

aj so správcom toho vodného toku, lebo zanášanie 

Karloveského ramena vlastne významne ohrozuje športové  

aktivity, ktoré v tomto ramene sú. 

Takže, chcel by som na tento problém upozorniť 

a verím, že sa nám podarí aj v najbližších mesiacoch sa 

k tejto téme konkrétne dostať. 

Ďakujem pekne. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

A teraz dávam slovo veľmi povolanému pánovi 

poslancovi Hochšnornerovi (Hochschorner).  

Peter   H o c h s c h o r n e r , poslanec MsZ: 

Ďakujem veľmi pekne. 
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Prostredníctvom pána primátora by som poprosil 

podporiť tento návrh, ktorý je z nášho pohľadu vodáckeho 

veľmi dôležité. 

Ďakujem pekne. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Už lepšie odporúčanie sme nemohli dostať, vážení 

poslanci. 

To znamená, že ak nemá nikto ž ďalšie príspevky do 

diskusie, odovzdávam slovo návrhovej komisii. 

Predseda návrhovej komisie 

JUDr. Milan   V e t r á k , PhD., poslanec MsZ: 

Vzhľadom na to, že si predkladateľ zobral 

autoremedúrou ten návrh na to doplnenie materiálu od pani 

starostky, tak nemusíme schvaľovať pozmeňovák. 

Ja nebudem čítať celé uznesenie, len zostručním, že 

budeme schvaľovať návrh uznesenia, ktorým v bode 

A zrušujeme memorandum o spolupráci podpísané bývalým 

primátorom pánom Ftáčnikom zo 6. 3. 2012 

a po bé (B) schvaľujeme podpísanie memoranda terajším 

primátorom pánom Vallom. 
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Môžte dať o tom hlasovať, 

pán primátor. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Je prítomných štyridsaťdva 

(poznámka:  potlesk) 

poslancov. 

(poznámka: potlesk pokračuje) 

Za bolo štyridsaťdva, proti nula, zdržalo sa 

a nehlasovalo sa nula poslancov. 

Ďakujem veľmi pekne. 
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(pozn: Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 7.3.2019 

Bod 3-Aktualizácia memoranda o spolupráci hl.m.SR 

Bratislava 42 Áno 42 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 0 

Klub Team Vallo:   
L. Antalová Plavúchová ÁNO A. Berka  ÁNO 

M. Brat  ÁNO M. Debnárová ÁNO 

T. Kratochvílová,I.nám. ÁNO R. Lamoš  ÁNO 

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič ÁNO M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák ÁNO 

M. Vlačiky ÁNO  
 

Team Bratislava – Zmena z dola (Team BA – ZZ):   
J. Budaj ÁNO G. Ferenčáková  ÁNO 

P. Hochschorner  ÁNO J. Káčer ÁNO 

Ľ. Krajčír ÁNO J. Krúpa  ÁNO 

R. Kunst ÁNO A. Ožvaldová  ÁNO 

E. Pätoprstá  ÁNO Z. Zaťovičová ÁNO 
 

Klub nezávislých poslancov:   
K. Augustinič  M. Chren  ÁNO 

R. Jenčík ÁNO T. Korček ÁNO 

M. Kuruc  S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler ÁNO 
 

SaS-OKS_NOVA:   
Z. Aufrichtová ÁNO P. Cmorej  ÁNO 

V. Dolinay  ÁNO G. Grendel ÁNO 

J. Karman ÁNO 
 

Naša Bratislava:   
D. Čahojová  ÁNO J. Hrčka ÁNO  

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
 

Nezaradení poslanci:   
J. Buocik ÁNO  P. Pilinský  

koniec poznámky)  
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(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh Aktualizovaného memoranda o spolupráci hlavného 

mesta SR Bratislavy, Primaciálne nám. č. 1, 814 99 

Bratislava, zastúpené primátorom Ing. arch. Matúšom Vallom 

a ASOCIÁCIOU BRATISLAVSKÝCH VODÁCKYCH KLUBOV, o.z., 

Devínska cesta 761/10, 841 04 Bratilava-Karlova Ves, 

zastúpenej prezidentom RNDr. Vladimírom Mišíkom, CSc. 
 

Uznesenie  
zo dňa 07. 02. 2019 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

A. zrušuje 

Memorandum o spolupráci hlavného mesta SR Bratislava, 

Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava, zastúpeného 

primátorom doc. RNDr. Milanom Ftáčnikom, CSc., a Klubom 

slovenských turistov Dunajklub Kamzík, Vodáckym klubom 

Dunajčík, Oddielom vodnej turistiky Pozemné stavby, 

Športovým klubom polície Bratislava, Kanoistickým oddielom 

Stredisko štátnej športovej reprezentácie MV SR a 

Slovenským zväzom rýchlostnej kanoistiky, podpísaným dňa 

06. 03. 2012. 

B. schvaľuje 
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podpísanie Memoranda o spolupráci hlavného mesta SR 

Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava, 

zastúpeného primátorom Ing. arch. Matúšom Vallom a 

ASOCIÁCIOU BRATISLAVSKÝCH VODÁCKYCH KLUBOV, o.z., Devínska 

cesta 761/10, 841 04 Bratilava-Karlova Ves, zastúpenej 

prezidentom RNDr. Vladimírom Mišíkom, CSc. 

koniec poznámky) 

 

 

BOD 4 NÁVRH NA SCHVÁLENIE PRÍPADU HODNÉHO 
OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 
NÁJMU NEBYTOVÝCH PRIESTOROV ZA 
ÚČELOM PREVÁDZKOVANIA STRAVOVACEJ 
PREVÁDZKY V ZARIADENÍ PRE SENIOROV 
DOM TRETIEHO VEKU 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Štvrtým bodom dnešného rokovania mestského 

zastupiteľstva je materiál pod názvom Návrh na schválenie 

prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu 

nebytových priestorov za účelom prevádzkovania stravovacej 

prevádzky v zariadení pre seniorov Dom tretieho veku. 
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Nech sa páči, slovo dávam spracovávateľovi tohto 

materiálu pani Palúchovej, riaditeľke Domu tretieho veku. 

PhDr. Daniela   P a l ú c h o v á ,  riaditeľka sociálneho 

zariadenia Dom tretieho veku: 

Veľmi pekne ďakujem za slovo. 

Cieľom predloženého materiáľu je zabezpečiť 

kontinuitu stravovania v zariadení pre seniorov. 

Chcem podotknúť, že v zariadení je 

dvestošesťdesiattri klientov. Sú to seniori, ktorí sú 

odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby a stravovanie je 

základnou činnosťou, ktoré musia zariadenia pre seniorov 

poskytovať. 

Taktiež sa jedná o stravovanie zamestnancov. Sto 

zamestnancov. 

V súčasnosti sa strava dodáva spoločnosťou SMART 

GASTRO.  

Nakoľko predošlá firma, ktorá v zariadení varila, 

spoločnosť STRAVBYT ukončila svoju činnosť dá sa povedať 

z jedného dňa na druhý, nakoľko firma šla do likvidácie. 

Následne bolo zabezpečené verejné obstarávanie, kde splnila 

podmienky firma CITY GASTRO. Za podmienok, že teda opäť sa 

bude pripravovať strava v zariadení Domu tretieho veku.  
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Na na to, aby mohli začať v zariadení, je predložený 

materiál a to vlastne jedná sa o prenájom kuchyne 

a príslušného zázemia o výmere štyristo metnásť 

štyristoosemnásť metrov štvorcových.  

Cena bola vyrátaná na v zmysle platného vézeten (VZN) 

a za prenájom je cena deväťstodeväťdesiatpäť euro 

dvadsaťjedna centov za mesiac.  

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Nech sa páči, vážené poslankyne, poslanci,  

máte slovo. 

Pán Grendel. 

Nech sa páči. 

Mgr. Gábor   G r e n d e l ,  poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo. 

Pán primátor, ja mám v podstate jednu otázku veľmi 

jednoduchú.  

Aké boli ponuky iných uchádzačov? Konkrétne. 
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Nech sa páči, pani riaditeľka. 

PhDr. Daniela   P a l ú c h o v á ,  riaditeľka sociálneho 

zariadenia Dom tretieho veku: 

Vlastne CITY GASTRO jediná splnila podmienky, lebo 

tak sme si zadali, aby bolo varené dietetické stravovanie. 

Čiže, žlčníková, diabetická strava a racionálna. A taktiež 

som vyžadovala, napríklad, aj aj diétnu sestru.  

Takže, to ostatní nespĺňali a. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán Grendel,  

nech sa páči. 

Mgr. Gábor   G r e n d e l ,  poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne. 

Takže, za seba hovorím, že v tom prípade ten materiál 

nemôžem podporiť.  
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V minulosti keď som pôsobil na ministerstve vnútra 

v ne nejakej pozícii, tam sme mali úzus, že za su, že 

súťaže, do ktorých sa neprihlásia aspoň traja uchádzači 

rušíme a pokúsime sa minimálne raz vyhlásiť ešte raz. A ak 

až po tom druhom pokuse sa naozaj nenájdu spoločnosti, lebo 

sú niektoré špecifické, neviem, či práve toto je taká, 

taká, taký špecifický druh zákazky, ale niektoré také môžu 

byť, kedy, kedy sa nenájde naozaj viac spoločností, tak až 

potom sme pristupovali k podpisu zmluvy. 

Čiže, mne to proste príde, pre mňa je to proste 

príde, pre mňa je to vec, ktorú neviem podporiť.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Pani riaditeľka,  

chcete reag? 

Nech sa páči, máte slovo, pani riaditeľka. 

PhDr. Daniela   P a l ú c h o v á ,  riaditeľka sociálneho 

zariadenia Dom tretieho veku: 

Oni sa prihlásili viaceré firmy, len nesplnili 

podmienky.  
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Čiže, vyšiel jediný ako, ktorý splnil podmienky. 

Spoločnosť CITY GASTRO. 

 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

P pán Grendel. 

Mgr. Gábor   G r e n d e l ,  poslanec MsZ: 

Nechcem z toho robiť nejaký ping-pong, ale  č, ja 

tomu rozumiem, ale, ale potom sa možno treba zamyslieť, či 

tie podmienky proste.  

Viete, lebo to vyznieva, že boli šité na jednu firmu. 

A to nevyzerá dobre.  

Takže, ak sa dá, tie podmienky naformulovať inak.  

Neviem ako sa rozhodne väčšina zastupiteľstva, proste 

ja za za tak takúto vec, kde v podstate vypadnú iní 

uchádzači a zostane len jedna, tak to pre mňa nie je súťaž.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Nech sa páči, pán Cmorej. 
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Mgr. Ing. Peter   C m o r e j ,  poslanec MsZ: 

Á, ďakujem pekne za slovo. 

Ja by som chcel ešte podrobnejšie informácie o tej 

súťaži. Mňa konkrétne zaujíma koľko firiem sa tam 

prihlásilo, kedy to bolo vyhlásené, koľko mali času na to, 

aby sa mohli prihlásiť, kde to bolo uverejnené, kto to 

vyhodnocoval?  

A exaktne ma zaujíma, čo sa bude diať, ak to dneska 

neschválime, ako bude zabezpečené stravovanie? Alebo teda. 

Že vlastne aký je náhradný plán?  

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Nech sa páči reakcia pani riaditeľky. 

PhDr. Daniela   P a l ú c h o v á ,  riaditeľka sociálneho 

zariadenia Dom tretieho veku: 

Tak do súťaži sa prihlásili traja uchádzači. Bolo to 

vysúťažené verejným obstarávaním cez portál Jozefín 

a robila to, to obstarávanie robila firma Gruny, ktorá sa 

venuje verejnému obstarávaniu.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 
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A čo sa bude diať keď by ste to neschválili? No je to 

základná činnosť, ktorú musí, musia zariadenie poskytovať 

v zmysle zákona o sociálnych službách. Neviem si 

predstaviť, čo by sa mohlo stať, asi by teda klienti neboli 

odstravovaní, čo by bolo nevhodné.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Počujte, zase aby som tomu rozumel. Možno aj  za 

poslancov.  

Že keď sa to neschváli, nie je žiadna iná alternatíva 

stravovanie?  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Pani.  

Skúsme si iba, pani riaditeľka, toto vyjasniť, lebo 

ste to. Vyznelo to ako keby ste povedali, že, že pokiaľ, 

pokiaľ sa to dneska neschváli, že neni žiadna iná 

alternatíva na stravovanie, čo sa nám nezdá.  

PhDr. Daniela   P a l ú c h o v á ,  riaditeľka sociálneho 

zariadenia Dom tretieho veku: 

Momentálne tam je spoločnosť ehm SMART GASTRO a ona 

nám dováža stravu.  

Tak ako, pravdepodobne by ju dovážali aj ďalej.  
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Okej. Okej. 

PhDr. Daniela   P a l ú c h o v á ,  riaditeľka sociálneho 

zariadenia Dom tretieho veku: 

Ale je potrebné, ako, to doriešiť, lebo vlastne tam 

nám plynú aj lehoty čo sa týkajú verejných obstarávania. Že 

nemôžme mať takýto krízový režim dlhodobo.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Pán Pilinský,  

máte slovo. 

Mgr. Peter   P i l i n s k ý , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Ja možno na pána Grel Grendela.  

Áno, toto chápem, že možnože keď sa na ministerstve 

objednávajú pištole a dá sa tam jednotná cena, a teda jedna 

dĺžka hlavne, vtedy to je problém. Ale tu sa proste 
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objednávajú obedy pre pre pre dôchodcov, tak ako hovorila 

pani riaditeľka, môže to proste spôsobovať problém. 

Mňa by možno zaujímalo, že tá spoločnosť, tá SMART 

GASTRO, ktorá vám teraz dováža, dováža vám za viac, alebo 

za menej ako je vysúťažená suma? Hej? To je jedna otázka.  

A a druhá otázka. 

To, to výberové konanie, proste, bolo urobené tak, 

ako káže zákon. To, že spĺňal po podmienky jeden, kde to 

teda bolo vysvetlené, že to bolo kvôli tým, tým dietám, to 

proste neni nejaký, nejaký ú účel. Proste, také boli 

podmienky, dneska môžme byť vďační za to, že nám vie niekto 

variť v takýchto typoch zariadení. 

Takže, mňa zaujíma skôr to, že či to je lacnejšie, 

alebo drahšie ako to objednávate dneska. 

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán poslanec Tešovič,  

máte slovo. Alebo Tešovič, pardon. 

Mgr. Rastislav   T e š o v i č ,    poslanec MsZ: 

Ďakujem veľmi pekne. 
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Ja som len  chcel povedať, že samozrejme, táto téma 

už bola pre niektorých kolegov už nejakým spôsobom 

prerokovaná aj na finančnej komisii, aj na mestskej rade, 

kde sme sa tomu naozaj men men venovali už celkom slušný 

čas.  

Ja len chcem povedať a zdôrazniť, že áno, určite bude 

čas a aj to sme viacerí požadovali, aby sa nastavili 

v podstate nové systémy, novej, nové systémové kritériá na 

na nejaký jednotný výber do budúcnosti, len teraz ako 

riešime veci za pochodu. Táto zmluva v podstate rieši 

zabezpečenie toho stravovania na nejaké dva roky, alebo 

dvestotisíc eur, podľa toho, čo sa vyčerpá skôr.  

Čiže, skorej riešime veci za pochodu.  

Takže to je len taká pripomienka.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pek. Ďakujeme veľmi pekne. 

Pán Kuruc,  

máte slovo. 

JUDr. Ing. Martin   K u r u c , poslanec MsZ: 

Ďakujem veľmi pekne. 
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Ja by som súhlasil s pánom predrečníkom Grendelom, 

lebo aj mne sa to javí, keď naozaj sú nastavené podmienky 

výberového konania také, že splní len jeden uchádzač, tak 

to javí známky, že to mohlo byť nejako, aj keď nechcem sa 

teda nikoho dotknúť, lebo neviem presne, čo všetko 

nesplnili tie ostatné firmy, na druhej strane zas, naozaj 

je tu stravovanie pre seniorov, kde by sme mali teda veľmi 

k tomu pristupovať citlivo, aby sa nestalo, že naozaj budú 

bez stravy. 

Preto mňa by zaujímala otázka, tú SMART GASTRO, ktorá 

nám teraz dodáva, sa súčastnil, eee, zúčastnilo súťaže? 

Alebo nie? Lebo to mi potom prichádza, že, že spĺňa a môže 

nám dodávať teraz a potom nám nebude môcť dodávať. Ale 

prečo sa nezúčastnila súťaže, hej? Toto je moja prvá 

otázka.  

A druhá, že, keďže s nimi nemáme zmluvu uzatvorenú, 

je to len na základe objednávky, tak tam nejaké limity 

verejného obstarávania musia byť a čo sa stane, keď oni 

proste jedného dňa, keďže nemajú zmluvu, nedodajú stravu? 

(gong) 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pani riaditeľka,  

nech sa páči. 
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PhDr. Daniela   P a l ú c h o v á ,  riaditeľka sociálneho 

zariadenia Dom tretieho veku: 

Ďakujem veľmi pekne. 

No, ja neviem prečo sa SMART GASTRO nezúčastnila 

súťaže. Súťaž bola normálne vyhlásená a každý kto má 

záujem, tak asi predloží ponuku.  

Eee, čo sa týka ceny tej s, vlastne to bol k krízový 

režim. Spoločnosť STRAVBYT odišla z jedného dňa na druhý 

a ja som jednoducho musela zabezpečiť kontinuitu toho 

stravovania. To znamená, som ich oslovila a oni teda boli 

ochotní tam tú stravu dovážať. A bola tam taká podmienka, 

že za tú istú cenu, ako prešlo verejné obstarávanie na tú 

spoločnosť STRAVBYT predošlú. 

Čiže, tam   bola denná strava sedem deväťdesiat na 

celý deň, to je päťkrát denne, z toho bol obed tri desať 

a momentálne sú ceny trošku vyššie, je to na celý deň osem 

štyridsať, z toho obed tri tridsať.  

Ale spĺňa to požiadavky vézeten (VZN), ktoré máme my 

stanovené zase na sociálnom oddelení.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Okej.  

Ďakujem. 
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Pán Cmorej. 

 

Mgr. Ing. Peter   C m o r e j ,  poslanec MsZ: 

Ešte som nedostal odpoveď, že ako dlho to bolo 

zverejnené? Že vlastne ako dlho sa mohli prihlasovať do tej 

súťaže. 

A ja teda nie som odborník na verejné obstarávanie 

a systéme Jozefín som teraz počul prvýkrát v živote, tak ja 

neviem, či to tu niekto pozná, že čo to je vlastne za 

systém, lebo je teda nejaké ékáes, je proste, je viacero 

spôsobov, ale o systéme Jozefín som v živote nepočul. Tak, 

neviem, či má o tom niekto viacej informácií.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pani riaditeľka, 

nech sa páči. 

PhDr. Daniela   P a l ú c h o v á ,  riaditeľka sociálneho 

zariadenia Dom tretieho veku: 

Hlavne to súťažila firma, ktorá sa zaoberá verejným 

obstarávaním. Tá a vlastne, spĺňa to všetky požiadavky, 

ktoré ten, ten systém Jozefín, ktoré má mať verejné 

obstarávanie. 
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A bolo, prip pravovanie výzvy aj všetkého trvalo 

okolo mesiacu, mesiaca s tým, že mám pocit, že to bolo 

vyvesené na tom systéme okolo týždňa, možno aj viac ako 

týždeň. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán Grendel,  

nech sa páči. 

Mgr. Gábor   G r e n d e l ,  poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo. 

Pán poslanec Pilinský,  

práveže pištole sú taký špecifický druh tovaru, že 

tam by sa to dalo najjednoduchšie našiť na jedného 

uchádzača a nikto by nemohol ani ceknúť, lebo proste 

zbrane. Okej.  

Ale dodávanie jedla a varenie, to nie je proste 

žiadna špecifická ité (IT) zákazka.  

Tak, akože, variť v tomto zastupiteľstve vie možnože 

ešte aj každý poslanec.  

A prepáčte, preháňam. Ale proste, súťaž kde vylúčite 

všetkých uchádzačov a zostane iba jedna firma, je proste 
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po-do-zri-vá. To vám budú vyhadzovať na oči, proste, celá 

verejnosť. Všetci.  

A ešte keď sa začne riešiť, že akí ľudia sú v tej 

spoločnosti a kde predtým figurovali a tak ďalej.  Tak už 

sa tu nehrajme.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán Hrčka,  

nech sa páči. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Eee. Ďakujem. 

My sme vlastne sa na túto tému bavili aj na mestskej 

rade, ja som si bol tú kuchyňu prejsť. Ja som iba išiel 

riešiť adekvátnosť nájmu, vybavenosť a podobne. Priznám sa, 

že tieto otázky ohľadom obstarávania ma ani len nenapadli 

a vôbec som ich neriešil, čo sypem popol na hlavu, že ma 

mrzí, lebo naozaj sa teraz dostávame do situácie, kedy, ja 

neviem, naozaj, že, že kde čo bolo vyvesené, ako dlho bolo 

vyvesené. 

Ako naozaj, tá kuchyňa je v zanedbanom stave. Tie 

veci, čo tam sú vybavené, akože, problematické je, že túto 

časť som aj s nejakým odborníkom, s ktorým ne nejaké veci 
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aj na mestskej časti riešime, som bol pozrieť, čiže k tomu 

by som sa vedel vyjadriť.  

A teraz otázky ohľadom obstrávania, naozaj som tiež 

dúfal, že toto máme vyriešené. Za sedem deväťdesiat niekto 

dodáva bez súťaže a my vysúťažíme osem štyridsať so 

súťažou, neviem. 

Môžem ešte, koľko bola cena predtým? Lebo toto som 

fakt netušil, že sa cena zodvihla a to, ako, moja chyba, 

priznávam sa, mrzí ma to.  

A koľko bolo ešte predtým, než vyhrala tá 

predchádzajúca firma? Aká bola, aká bola cena stravného?  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Nech sa páči, pani riaditeľka. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Pred sedem deväťde (gong) 

PhDr. Daniela   P a l ú c h o v á ,  riaditeľka sociálneho 

zariadenia Dom tretieho veku: 

S, eee, sedem deväťdesiat bola na celodenná strava.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 
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Eee. (poznámka: počuť slová mimo mikrofón „Tí čo 

odišli“) 

No to bola tá stravbyťácka, áno. A pred nimi, neviem, 

to si už nepamätám. Ale tam sa to vždy tak nejak dvíhalo 

o tých pár centov vždy hore.  

Lebo však aj minimálne mzdy šli hore, aj celkové 

náklady na energie.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujeme pekne. 

Pani Pätoprstá,  

máte slovo. 

Ing. arch., Mgr. art.  Elena   P ä t o p r s t á ,  

poslankyňa MsZ: 

Ja sa ospravedlňujem, ja som praktická žena.  

Ja som si pozrela jedálny lístok. Racionálna strava, 

diabetická, šetriaca pre domov seniorov, sorry, tu je, to 

keď si prečítate, tak ja by som si naozaj nevybrala.  

A vôbec neuvažujete s tým, že sú tu ľudia, ktorí majú 

aj vegetariánsku stravu? Pretože ak je, ak je teda 

klobáska, kuracie stehno, guláš, gyroš, racionálna strava, 
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a ľudia si nemajú možnosť vybrať z týchto troch, tak ja sa 

pýtam, myslíte teda aj na ľudí, ktorí naozaj chcú sa 

racionálne stravovať? Lebo ja poznám vaše zariadenie, je 

veľmi kvalitné, aj som tam párkrát bola, veľmi som sa 

z toho tešila, ale dávajte šancu aj ľuďom, ktorí naozaj sa 

chcú racionálne stravovať po tej stránke, že sú 

vegetariáni.  

Čiže, rátali ste aj s vegetariánskou stravou?  

Pri výberovom konaní. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Nech sa páči, pani riaditeľka, máte slovo. 

Chce, ak chcete odpovedať. 

PhDr. Daniela   P a l ú c h o v á ,  riaditeľka sociálneho 

zariadenia Dom tretieho veku: 

Samozrejme, že, práve preto je tam dôležitá, aby bol 

ten pracovník diétna sestra, ktorá nastavuje tieto 

pravidlá.  

Samozrejme, keď sa chce niekto stravovať 

vegetariánsky, tak tam je priestor. A je to priestor, len 

my musíme zabezpečiť tie základné povinnosti, ktoré my 

máme. Čiže tie, to diétne stravovanie, ktoré je.  
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Určite, je tam, oni stravujú aj bufet, to znamená, 

kto chce, tak sa, predáva sa tam aj zelenina aj všetko.  

Eee, aj ja takisto apelujem a dohliadam na ten 

jedálny lístok, to znamená, keď sú čerstvé, keď je čerstvá 

zelenina, tak v lete, a alebo c až do jesene sa podávajú aj 

takéto jedlá. Aj samozrejme, dbám na to, aby boli vždy 

čerstvé šaláty k jedlám a tak ďalej. To je samozrejme. 

Ale ja by som možno ešte, ak môžem, doplniť, na tieto 

otázky všeobecne o sociálnu oblasť nie je záujem, nie je to 

lukratívna práca. A ani záujem, ktorí by mali variť a teda 

poskytovať to stravovanie, tiež neni pre nich zaujímavé. 

A ja som to teda osobne videla v realite spoločnosťou eee 

STRAVBYT, ktorá teda naozaj sú tam vysoké poplatky za ten 

prenájom, oni okrem toho musia teda platiť až ešte aj tých 

svojich zamestnancov, ktorých majú, ktorých tam je šesť, 

sedem, osem, hej? Podľa potreby. A takisto majú aj vysoké 

platby za prenájmy, eee, eee pardon, za energie, ako je 

elektrika, voda, kúrenie.  

Čiže, nie je to rentabilné.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pani poslanky, pani starostka Aufrichtová,  

nech sa páči. 
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Ing. arch. Zuzana    A u f r i c h t o v á ,  poslankyňa MsZ:  

Ja by som chcel zareagovať, že poslanci by si pri 

hlasovaní mohli uvedomiť, že Bratislava v minulom období 

viackrát vlastne napádala celomestské veľké verejné 

obstarávanie ohľadne verejného osvetlenia a v podstate 

takisto sme tri roky v stave služby, ktorú treba dodávať 

obyvateľom. 

V tomto prípade verejným obstarávateľom nie je firma, 

ktorá bola nejakým spôsobom dohodnutá, verejným 

obstarávateľom je mesto, alebo teda, zria zriaďovateľ.  

A ďalej je dôležité povedať, že v rámci úprav zákona 

o verejnom obstarávaní boli limity na podlimitnú zákazku 

zdvihnuté veľkoryso a takáto malá súťaž sa dá obstarať 

behom dvoch, troch týždňov na prechodné obdobie, kým sa 

prípadne upraví veľkou súťažou na riadnu dodávku, možnože 

aj nejakú koncepčnú, vzhľadom na všetky služby, ktoré sú 

v meste, treba sa na to pozrieť.  

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 
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Pán starosta Hrčka,  

nech sa páči. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Ja ešte jednu otázku.  

Asi to neni jediné zariadenie tohto typu, ktoré má 

magistrát. Vedel by nám niekto povedať, koľko sú ceny 

stravného, alebo aké firmy dodávajú, že by sme si možno aj 

s týmto. Lebo, asi bolo viacero, tak možno po porovnanie, 

že či by niekto vedel povedať, koľko stojí denná strava 

v tých iných zariadeniach, ktorá tiež musí spĺňať tieto 

podmienky?  

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Nech sa páči, pani Gbelecová.  

Nevieme.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Nevieme z hlavy povedať, že koľko to je.  
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(poznámka: počuť slová mimo mikrofón „Tak prerušme, 

zistime“) 

Ale je to určite vec, ktorú, na ktorú sa treba 

pozrieť. Akože, úplne logicky (so smiechom) 

Kde mám.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Áno, takže pán Káčer, máte slovo. 

Ing. Juraj   K á č e r , 

námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Len my si musíme, ako, trošku sa zorientovať v tom, 

že my tu nehovoríme o tom, že za koľko kto bude dodávať, 

ani výsledok súťaže neschvaľujeme, my hovoríme o tom, že či 

prenajmeme kuchyňu tomuto, tomuto zhotoviteľovi, ktorý už 

pravdepodobne, ja neviem, možno on už tú zmluvu má aj 

podpísanú. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Nemá, hej?  
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Ktorý vzišiel teda z nejakého výberového konania. 

A teraz neviem, že my nevieme zasiahnuť do toho, aby sme 

zopakovali súťaž, my môžme iba povedať, že neprenajmeme 

tento priestor. To je všetko. Ostatné zostáva na pani 

riaditeľke, ktorá musí konať podľa zákona.  

A my sme jej povedali svoju dobrú vôľu, alebo teda, 

povedali svoj názory na to, že hu popros, môžme asi 

poprosiť, asi vám to nevieme nariadiť, ale aby súťaž 

zopakovala, aby si to vyriešila spôsobom zatiaľ tej donášky 

jedla, keďže vzniklo viacero pochybností. Tiež určite 

nechcete, aby aj na ňu bol hodený nejaký tieň pochybností.  

Čiže, dnes hovoríme o tom, že dnes neprenajmeme asi 

osobitým zreť (gong) tento priestor a tým tá téma  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

To znamená, mmm, teda po. Pokračujeme ešte 

v diskusii, čo?  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Vlado Dolinay,  

nech sa páči. 
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Mgr. Vladimír   D o l i n a y ,  poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo. 

Ja som bol v tom, že príspevky sa nahlasujú hneď na 

začiatku v rámci toho li minútového limitu, ale nabudúce 

budem vedieť, že asi je lepšie dať si faktickú poznámku.  

Veľa vecí pov povedal už môj moji predrečníci. Veľmi 

úsmevná poznámka bola z porovnaním s dodávkou zbraní. Mám 

ten pocit, ako keby to bolo o tom, že dodávka zbraní je 

fakt jednoduchšia, než dodávanie stravovania do nejakého 

zariadenia. Myslím si opak.  

V každom prípade by som sa ja konkrétne chcel spýtať 

z toho teda čo už zaznelo, ešte zatiaľ nezaznela jedna 

podstatná vec, že prečo boli vylúčené tie tí ďalšie dve 

spoločnosti? Či nám toto viete zodpovedať? Konkrétne, že 

aký bol dôvod ich vylúčenie? Čo nespĺňali?  

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Nech sa páči, máte slovo, pani riaditeľka.  
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PhDr. Daniela   P a l ú c h o v á ,  riaditeľka sociálneho 

zariadenia Dom tretieho veku: 

Ehm. Bola tam aj vysoká cena, že CITYGASTRO ponúklo 

najnižšiu a nepamätám si už presne ktoré, ale nespĺňali tam 

tie dôležité podmienky, ktoré tam boli dané  na to 

dietetické stravovanie, a aj na tú cenovú reláciu, do 

ktorej sa my musíme všetky zariadenia sociálnych služieb 

v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta dostať. My nemôžme 

presiahnuť, čo je zároveň odpoveď aj na tú predošlú otázku, 

že všetky zariadenia máme v zmysle vézetenka (VZN) od-do. 

Čiže, my sa tam musíme zmestiť.  

A taktiež by som chcela povedať, že táto spoločnosť 

varí stravu aj iným zariadeniam, ktoré sú v zriaďovateľskej 

pôsobnosti mesta.  

Čiže, kolegyne v zariadeniach sociálnych služieb ho 

majú, takisto varí pre Petržalku a Centrum sociálnych 

služieb v Petržalke.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Pán Cmorej. 
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Mgr. Ing. Peter   C m o r e j ,  poslanec MsZ: 

Ja z toho, čo som počul, mám za to, že toto verejné 

obstarávanie stojí za zopakovanie.  

A chcem sa spýtať, že či je možné, alebo teda, z toho 

som pochopil, že to verejné obstarávanie ste robili vy ako 

domov sociálnych služieb a chcem sa spýtať, že či je možné 

to v podstate prevziať z domovu a že by teda to verejné 

obstarávanie robilo mesto? A ak nie, tak či prípadne môžme 

dať nejaké záväzné odporúčanie, že napríklad, musí tam byť 

aspoň dva týždne na prihlásenie, musí to byť zverejnené 

okrem nejakého systému Jozefína aj, ja neviem, na 

štandardnom mieste, ako je, ja neviem, webstránka mesta, 

alebo   neviem kde teda zverejňujeme všade verejné oné, né, 

obstarávania.  

Takže, toto ma zaujíma, že či môžme takto nejako 

postupovať?  

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Okej, ďakujem pekne.  

Pani poslankyňa Pätoprstá. 
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Ing. arch., Mgr. art.  Elena   P ä t o p r s t á ,  

poslankyňa MsZ: 

Ja za tento materiál zahlasujem a poviem vám svoje 

dôvody. 

Nerada by som vyliala s vaničkou aj dieťa, pretože 

viem, aká je aj ťažká práca ľudí, ktorí pracujú   v týchto 

zariadeniach a vyberajú stravu, alebo zamestnancov, ktorí 

sú veľmi nízko platení a veľmi ťažko sa to hľadá.  

Toto stravovacie zariadenie, teda táto firma pracuje 

aj pre Petržalský domov seniorov, bohužiaľ, je tam moja 

mama niekoľko, je tam už dlhšiu dobu a veľmi si pochvaľuje 

túto stravu.  

Čiže, pre mňa je to trošku, poviem to tak, že aj vec 

praktická. To znamená, my budeme rozhodovať teraz o tom, že 

im poskytneme kuchyňu, kuchyňu, aby nemali vysoké náklady.  

Toť vsjo.  

Preto za to zahlasujem.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Áno, to, to je, ďakujem, že ste to pripomenuli. Aj 

pánovi námestníkovi, že my nehlasujeme o výsledku verejného 
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obstarávania, ale o tom, či poskytneme tej spoločnosti 

kuchyňu? Priestory na kuchyňu. 

Pán Pilinský,  

máte slovo. 

Mgr. Peter   P i l i n s k ý , poslanec MsZ: 

Presne tak. Toto je ten najdôležitejší mesič 

(message) toho a a mne je ľúto, že prakticky eee sa to 

zrazu vy vynorilo tisíc odborníkov, neveríme ľuďom, ktorí 

sú na to školení, ktorí majú, ktorí sú za to zodpovední. 

A ešte k tým, k tým, k tým cenám, že stále je cena 

vyššia. Však choďte nakúpiť. Za päť, pred piatimi rokmi 

stáli pot potraviny nejaké iné sumy ako stoja dneska? Tak 

je, je logické, že tá cena stravnej jednotky je drahšia. 

Ak ak má byť účelom, aby sa v sociálnych 

zariadeniach, ktoré sú pod našou kuratelou varili lacné 

jedlá a šetriť na na jedlách, koniec koncov, to si platia 

tí klienti, takže nechajme to aj na nich, a aby si 

povedali, či, či chcú také kvalitnejšie jedlo, možno aj 

o niečo drahšie, alebo teda, či skutočne má byť cena tá 

najrozhodujúcejšia.  

A to s tými zbraňami, to kolegovi vysvetlím. Myslím 

si, že pán Grendel to pochopil lepšie, ja som to určite 

nemyslel v tom duchu, že to obstarávanie bolo ľahšie.  
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Ďakujem. 

(gong) 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Pán Grendel. 

 

Mgr. Gábor   G r e n d e l ,  poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo. 

Ja si myslím, že pre hlavné mesto by malo byť 

prioritou vysúťažiť čo najvýhodnejšie podmienky pre 

Bratislavčanov. Najvýhodnejšie a súťažiť. Pán Pilinský. 

Ja tu nie som odborník ani na gastronómiu, ani na na 

neviem čo, ale takáto elementárna vec, že vyhlási sa nejaká 

súťaž, prihlásia sa štyri spoločnosti, z toho tri sa 

s nejakou zámienkou vyškrtnú, to aj, proste, so to k tomu 

ani základnú školu netreba, že to je podozrivé.  

A pani riaditeľka,  

prepáčte, pre mňa nie je argument, že aj v iných 

zariadeniach dodáva táto spoločnosť, lebo potom by som 
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povedal, že tam by som sa tiež rád pozrel, či takouto 

súťažou bola tá spoločnosť vybratá aj do tých ďalších 

zariadení. Či všetkých vyškrtali a nakoniec to dostala iba 

táto jedna.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Chceš ísť ty?  

(poznámka: počuť slovo mimo mikrofón „Karman“) 

Pán Kar, pán poslanec Karman, 

nech sa páči. 

Ing. Ján   K a r m a n ,  poslanec MsZ: 

No my símce neschvaľujeme výsledok verejného 

obstarávania, ale tieto veci idú ruka v ruke.  

Čiže, toto je náš jediný nástroj ako si takúto vec 

ustrážiť a malo by to byť v našom záujme.  

Pokiaľ by to dneska neprešlo, ja vás pani riaditeľka, 

žiadam, aby do budúcej žiadosti ste automaticky priložili 

všetky tieto informácie, na ktoré sa teraz pýtame.  
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To znamená, že pokiaľ tam bude niekto vylúčený, 

chceme vedieť, že prečo bol vylúčený, aké boli na to 

dôvody. Takisto ako dlho to bolo vyvesené a podobne.  

To znamená, že už sa o tomto nebudeme takto dlho 

baviť, ale všetko si vieme prečítať skôr.  

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Pán poslanec Dolinay. 

Mgr. Vladimír   D o l i n a y ,  poslanec MsZ: 

Ďakujem za slo za slovo. 

Ja si len dovolím pripomenúť, CITY GASTRO je firmou, 

ktorá, neriešim jej pozadie, veď nech si vyhrá kto chce, čo 

chce a kľudne, akože, keby to bolo v transparentnej súťaži, 

ale keď tu máme nejaké podozrenia, len si dovolím 

pripomenúť, že CITY GASTRO už riešila stravovanie 

v samospráve v dvetisícdvanástom. Nadpis článku, ktorý mi 

jeden z prvých vy vyhodil, rodičia vyrátali, dnes sa varí 

lacnejšie. Na Mudroňovej stojí obed dve eurá, firma by však 

pýtala viac.  
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Mám ten pocit, že dnes stojíme pred podobnou dilemou, 

či takejto firme dáme vlastne jedáleň, ktorú si teda pýta 

za nejaké peniaze, ktorá vlastne bola vysúťažená a bude 

variť za viac než to majú seniori dnes.  

No ja sa, ja sa pri tomto materiáli, žiaľ, zdržím. 

A odporúčam vysúťažiť firmu nanovo.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Chcel by som dať slovo riaditeľovi magistrátu pánovi 

Košťálovi.  

Nech sa páči. 

Mgr. Ctibor   K o š ť á l ,   riaditeľ magistrátu: 

Ďakujem za slovo. 

Ja chcem na to nejakým spôsobom zareagovať.  

Jednak je pravda, že to, čo hovorí pani riaditeľka, 

že súťaž prebehla v súlade a síce so zákonom, ale zase 

zároveň je pravda, že súťaž sa neuskutočnila, to znamená, 

že nebola tam reálna súťaž, ktorá by viedla k tomu, že by 

ceny boli stlačené dolu. 
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Ja som teraz využil chvíľku, že som s pani 

riaditeľkou sa dohodol, že aj na základe toho, čo pán 

poslanec Cmorej povedal, že magistrát a oddelenie verejného 

obstarávania poskytne metodickú podporu pani riaditeľke 

a pokúsime sa teda takýmto spôsobom tú súťaž zopakovať.  

Z toho dôvodu teda dneska by som  odporučil 

neschváliť tentok prenájom a a zároveň my by sme, my by sme 

teda pomohli odborne, lebo verím tomu, že urobiť dobrú 

súťaž, urobiť tú súťaž v súlade so zákonom je možné, ale 

urobiť ju dobrú, aby naozaj sa súťažilo, aby sa tlačilo na 

cenu a kvalitu je troška náročnejšie, takže my vieme 

poskytnúť náš nejaký saport (suport), teda našu podporu.  

Tak to by bolo také riešenie, ktoré vieme teraz 

poskytnúť.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Ešte, tak asi dokončíme debatu.  

Pán Pilinský. 

Mgr. Peter   P i l i n s k ý , poslanec MsZ: 

O, pardon, ja by som teda navrhol, aby ste vy stiahli 

ten, ten, ten materiál a nie že my ho neschválime. 
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To myslím si, že by bolo eee korektnejšie. Aj teda 

z vašej st. lebo ja zaňho budem hl hlasovať. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Eeem, pán Káčer.  

Dávam slovo pánovi Káčerovi. 

Ing. Juraj   K á č e r , 

námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Len teraz, ja si myslím, že tým, že neodhlasujeme ten 

materiál, neznamená, že eee, teda tým, tým že ho stiahneme, 

on stále bude živý. Hej? 

Čiže, podľa mňa ho treba neodsúhlasiť, lebo to 

súviselo s tým, s tou súťažou. Hej? Tu je nejaký výsledok 

súťaže a na základe výsledku toho súť, tej súťaže, vzniká 

osobitý zreteľ. Ak sa súťaž, teda ja, ide zopakovať, tak 

teda už tým pádom ten osobitý zreteľ ako keby zanikol 

a teraz by sme to mali neodhlasovať. Lebo ten materiál 

stále zostane, proste, na magistráte vo vzduchoprázdne. Raz 

sa k nemu budeme musieť vrátiť, keď bude stiahnutý.  

Čiže, ja by som neodporúčal to stiahnuť, ale normálne 

to iba neodhlasovať. Iba proste, postup. Nič iné. 
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Pán Kuruc. 

JUDr. Ing. Martin   K u r u c , poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne. 

Ja by som skôr odporúčal, či už to stiahneme, alebo 

neodsúhlasíme, potom povedať aj bé (B), že teda, čo 

žiadame. Teda žiadame pani riaditeľku, aby pripravila nové 

verejné obstarávanie, alebo predložila teda. Ale malo by to 

byť v uznesení priamo, alebo teda, by si to predkladateľ 

mal osvojiť ako autoremedúrou. 

No, že keď budeme hlasovať proti, ale potom je 

vybavené a nebude ďalej nič.  Tak aspoň sa dohodnime, že 

teda, nech urobí novú súťaž a predloží do ďalšieho 

zastupiteľstva. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre.  

Ďak. Ďakujem pekne. 

Je tu, keď sa o tom bavíme v tej technickej rovine.  
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(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Čo to?  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Dobre. 

Tak pán starosta Hrčka,  

nech sa páči. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Ja si myslím, že pán Káčer povedal jednu rozumnú vec 

a to je to, že nakladať s majetkom obce môže len 

zastupiteľstvo.  

Ak v súťaži bolo povedané, že sa ide prenajímať 

majetok, myslím si, ako nič v zlom, že magistrát nemá právo 

stiahnuť. Potom by sa dotyčný výherca mohol obrátiť na to, 

že nie poslanci, ktorí majú právo, nie prenajali, ale 

magistrát.  
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Áno. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Čiže ako asi právne čistejšie osobne považujem to, čo 

navrhol pán eee vicestaros, eee, viceprimátor Káčer, že keď 

to zastupiteľstvo ako prípad hodný osobitého zreteľa 

neodsúhlasí a bola to podmienka súťaže, ktorá sa nedá 

naplniť, tým pádom nie je možné zrealizovať, ak tak končí.  

Čiže, len naozaj, z tej diskusie pôjde, som si 

myslel, že naozaj by bolo možno lepšie to stiahnuť, ale ak 

asi v tomto čo povedal pán Káčer, my príde toto 

rozumnejšie. 

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Keď do toho môžem vstúpiť aj ja, otázka je taká, že 

eee, my ako zastupiteľstvo neviem či môžme zrušiť výsledok 

verejnej súťaže a verejného obstarávania s tým, že pani 

riaditeľka nám povie, či to, prenájom týchto priestorov na 
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kuchyňu bola jedna z podmienok toho verejného 

obstarávateľa.  

A a, že čo sa stane, keď to poslanci neodsúhlasia? Čo 

sa stane s tým verejným obstarávaním? Môžte vy robiť 

okamžite nové verejné obstarávanie?  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Zanikne to, hej?  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Dobre. Okej.  

Len to v tomto si som si chcel byť istý, aby sme ne 

nevyvolali ďalší problém. 

 

 

PhDr. Daniela   P a l ú c h o v á ,  riaditeľka sociálneho 

zariadenia Dom tretieho veku: 

Áno, neviem. Musím sa poradiť s právnikmi. Ja 

netuším, lebo takúto situáciu som ešte zatiaľ neriešila.  

Ale ja si dovolím, prosím vás, oponovať.  

To nie, že sme si my vysúťažili, ja som na začiatku 

povedala, že nám to robila spoločnosť Gruny, komu, to je 
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firma, ktorá robí verejné obstarávanie. Ja som im zadala, 

nech vysúťažia oni ako profesionáli firmu na dodávanie 

stravy pre zariadenie.  

Čiže, robila to spoločnosť, ktorá to mala.  

A ešte prečo neboli predložené, mmm, podklady, 

výsledok toho verejného obstarávania? Lebo nikto o to 

nežiadal. Bola som na sociálnej komisii, na majetkovej, na 

porade primátora, všade, a nikto to nežiadal. Ja by som to 

bola všetko predložila.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Pán Grendel. 

 

Mgr. Gábor   G r e n d e l ,  poslanec MsZ: 

Bez ohľadu na to, teda ak to vysúťažila externá 

spoločnosť, tak vám ako proste vedeniu toho zariadenia by 

malo okamžite zasvietiť kontrolka, že aha, tak nebude 

žiadna súťaž, niekde sme asi tie podmienky naformulovali 

príliš prísne, tak požiadate tú externú spoločnosť 

o zrušenie súťaže, aby vypíšete novú s novými podmienkami.  
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Nevyhovárajte sa, prosím vás. Ne nie už, už to 

nepôsobí dobre.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán Záhradní,  

máte slovo. 

PhDr. JUDr. Branislav   Z á h r a d n í k ,    poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne. 

Mne sa takisto nepáči tá konštrukcia, že najprv 

prebehne verejné obstarávanie a potom sa vlastne má robiť 

úkon nakladania s majetkom mesta. O ktorom rozhoduje 

zastupiteľstvo. To má ísť opačne. My máme dať schválenie 

zámeru pre budúceho víťaza verejného obstrávania, že mu 

poskytneme v rámci podmienok súťaže tú kuchyňu. A potom už 

je anonymizované, že teda kto vyhrá. Ale takto je tlačené, 

naozaj, zastupiteľstvo do rozhodnutia, ktoré už svojim 

spôsobom prebehlo v inej forme. 

Takže, mne sa toto nepáči a bol by som rád, keby sa 

to neopakoval takýto postup tu. 

Ďakujem. 
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ja iba poviem, že myslím že, my sme už schvaľovali 

prenájom takýchto priestorov pre iné stravovacie 

zariadenia. Čo si už pamätám ja. Ale to iba moja poznámka.  

Pán Karman,  

nech sa páči. 

(poznámka: počuť slová „Niekto iný nereaguje na 

faktickú?“) 

Ing. Ján   K a r m a n ,  poslanec MsZ: 

No ja súhlasím, že dosah na procesy tej externej 

firmy je naozaj malý, ale presne, duplikujem to, čo hovoril 

pán poslanec Grendel, akonáhle tá, z toho vzišlo, že je tam 

len jeden súťažiaci, jednoducho, zopakujem to, alebo zmením 

podmienky a podobne. 

Čiže, do budúcna, prosím, takto postupovať.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Nech sa páči, pán Hrčka. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 
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Áno, ono naozaj, keď sa v minulosti niečo súťažilo, 

tak sa to súťažilo ako verejná obchodná súťaž, kde 

podmienkou bolo prenajať tento priestor a už aj tie 

podmienky verejnej obchodnej súťaže išli cez 

zastupiteľstvo. Lebo nakladanie s majetkom mesta je vo 

výhradnej kompetencii zastupiteľstva. Teda, ak sa nebavíme 

do desať dní v kalendárnom mesiaci, čo by asi toto 

nespĺňalo. 

Čiže, ak sa teda vyžaduje, aby zastupiteľstvo 

s niečím súhlasilo, tak by dopredu malo súhlasiť 

s podmienkami súťaže. A ešte sa potom robí spätne, že aj 

odsúhlasuje výsledok tej súťaže, lebo nemusí byť spokojné 

s týmto.  

Čiže, ako. V minulosti, ak sa robili, tak sa vždy 

robil obdobne, nie ako osobitný zreteľ, ale ako vyhlásenie 

obchodnej verejnej súťaže s tým, že výsledok ešte išiel tak 

či tak na potvrdenie do schvaľovania do zastupiteľstva 

a tak tá súťaž bola vyhlásená. 

Teda, aspom ako takto, ak si ja dobre pamätám, boli 

vyhlasované nakladania s majetkom. 

Ďakujem. 
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre.  

Ďakujem pekne. 

To znamená, že diskusia je ukončená.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Ja iba chcem povedať, možno na záver sa zastať aj 

pani riaditeľky, že, že ona je odborníčka na sociálnu 

oblasť. Obstarávanie dala robiť externej firme práve preto, 

že nie je odborník na obstrávanie. 

Takisto musím povedať, že prešlo to danými komisiami 

aj mestskou radou, ale myslím, že sa zhodneme na tom, že 

nikto z toho nemá dobrý pocit a a že, že by sme chceli my 

ako magistrát pomôcť možno pri novom verejnom obstarávaní 

a podať nejaké metodické usmernenie. A na tom sme sa asi 

zhodli. 

To znamená, že. 

Chce, chcete reagovať, pán poslanec?  

Nie? Ne, neviem. 

Chce, pán poslanec, chcete reagovať?  

Dobre, reagujte,  
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nech sa páči. 

Mgr. Rastislav   T e š o v i č ,    poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne za slovo. 

Ja len chcem reagovať krátko na to, že čo tu, čo tu 

odznelo. 

Viaceré argumenty majú určitý, tú svoju racionalitu, 

len pokiaľ ako tu chceme grilovať pani riaditeľku, tak 

chcem len podotknúť, že naozaj bol, bol dostatočný priestor 

aj na finančnej komisii, aj na mestskej rade, kde naozaj 

bol priestor pýtať si doklady, pýtať si podklady. Každý, 

kto si vypýtal, dostal odpovede. Dokonca som zachytil teda 

v mejlovej (mailovej) schránke informáciu od pani 

riaditeľky, že bolo možné aj ísť na miesto sa pozrieť, 

proste, popýtať sa veci.  

Takže, len naozaj že ne nerobme tu, nerobme tu teraz 

z toho, z tej dézeesky (DSS) rukojemníkov. 

A treba tú situáciu vyriešiť, proste, zodpovedne.  

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre. 
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Ďakujem pekne. 

Asi dá, odovzdávam slovo návrhovej komisii. 

Predseda návrhovej komisie 

JUDr. Milan   V e t r á k , PhD., poslanec MsZ: 

Eee, (poznámka: nezrozumiteľné slovo) pred tým, než 

pristúpime k hlasovaniu, potrebujeme si upresniť, lebo bol 

tu jeden návrh pána Kuruca s otázkou, či si to beriete 

autoremedúrou. Nebol nám celkom jasný, že či sa chce 

napríklad uložiť priamo riaditeľke niečo, keď by sa to 

neschválilo a podobne.  

Tak len k tomu potrebujem vyjadrenie, či si to 

beriete autoremedúrou? Ak nie, tak budeme hlasovať 

samozrejme o o tom pôvodne navrhnutom materiály a aby sme 

vedeli, že o čom budeme hlasovať. 

Či, či sa to zobralo alebo nezobralo. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Kto chce reagovať?  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Čo to bolo?  
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(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Prepáčte, to išlo o to, že bude teda krok bé.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Áno. To je to neschválime, čo je krok bé.  

Predseda návrhovej komisie 

JUDr. Milan   V e t r á k , PhD., poslanec MsZ: 

Ako, nemusíte si to zobrať autoremedúrou, len musím 

vedieť, že či si to zoberiete alebo nezoberiete, no. Aby 

sme vedeli, že. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Len ako keby čo, nemám si čo zobrať, pretože, pretože 

my by sme museli ten krok načrtnúť, čo by to mal byť ten 

krok bé a zatiaľ teda eee. 

Pá pán Kuruc,  

chcete to nejak doplniť?  

Tak dávam slovo pánovi starostovi Kurucovi. 

JUDr. Ing. Martin   K u r u c , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 
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Ja ja som sa len teda pýtal, že keď to neschválime, 

aký je krok bé?  

Veď nemusíme schvaľovať uznesenie, stačí keď budeme 

mať eee nejaké teda doporučenie, že naozaj do najbližšieho 

zastupiteľstva predloží nový návrh, kde prebehne verejné 

obstaranie v zmysle tých pripomienok, ktoré tu prebehli. 

Ja len nechcem, aby sa stalo to, že teraz nebude 

verejné obstarávanie a SMART CITY, ktoré nám to teraz na 

základe objednávky dodáva, to bude dodávať ďalší rok.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre. 

Eee, j, pani pe, poslankyňa Pätoprstá,  

nech sa páči. 

Ing. arch., Mgr. art.  Elena   P ä t o p r s t á ,  

poslankyňa MsZ: 

Ak dovolíte, tak vám poviem návrh.  

Eee, pani riaditeľka hovorí, že ten, tá súťa, teda tá 

súťaž, alebo ten vysúťažený je tam na rok a pol.  

Eee, navrhujem vám, aby sme prenajali tú kuchyňu za 

prvé. 
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A za druhé, aby sme dali do našich všetkých uznes, 

alebo teda uznesením do všetkých verejných obstarávaní to, 

čo povedal pán Grendel, že pokiaľ bude iba jeden uchádzač, 

tak sa tá súťaž automaticky ruší.  

Ja navrhujem tieto dve riešenia. 

A ja vám odporúčam, aby sme teraz naozaj 

nekomplikovali život tým ľuďom a vydržali ten rok a pol 

a potom sa bude už podľa nových pravidiel hry, podľa 

pravidla, že ak je vysúťažený iba jeden, tak sa tá súťaž 

automaticky ruší pri všetkých verejných obstarávania. 

Čiže, za rok a pol sa bude už podľa nových pravidiel 

hry hrať. 

Nemôžme, podľa mňa, za za pochodu meniť pravidlá hry. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán starosta Kuruc,  

nech sa páči. 

JUDr. Ing. Martin   K u r u c , poslanec MsZ: 

Eee, tomu prvému teda rozumiem, ale tomu druhému 

znamená kde konkrétne? Na všetkých verejných 

obstarávaniach, ktoré organizuje hlavné mesto? Alebo teda, 

organizujú len zriadené organizácie, alebo kto?  
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Čiže, lebo to potom môžme riešiť niekde možno 

v samostatnom u uznesení niekedy v budúcnosti, že si nejaké 

pravidlá verejného obstarávania a nie teraz tu miešame 

hrušky s jablkami. Že teda, naozaj, všetky verejné 

obstarávania, ktoré bude asi riadiť mesto, som podľa tohto 

pochopil, keď nebude viac ako jeden uchádzač, tak sa bude 

musieť znova opakovať, čo neni teda  úplne košér, lebo však 

naozaj, keď sú dobre nastavené pravidlá a naozaj sa 

prihlási len jeden, teda neviem prečo. 

Ale toto by som skôr, možno, pán primátor, niekedy do 

budúcna, že pripravil nejakú 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Nejaké systémové, systémové 

JUDr. Ing. Martin   K u r u c , poslanec MsZ: 

systémové riešenie. 

 

JUDr. Ing. Martin   K u r u c , poslanec MsZ: 

riešenie verejného obstarávania a podobne, ale né 

teraz v tomto bode to riešiť. 
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Dávam teda hlasovať, dávam, odovzdávam vám slovo, aby 

ste to prečítali. 

Tak autoremedúry zatiaľ. 

Predseda návrhovej komisie 

JUDr. Milan   V e t r á k , PhD., poslanec MsZ: 

Vzhľa vzhľadom na to, že žiadny z tých návrhov nebol 

zobratý autoremedúrou, tak budeme hlasovať o tom návrhu 

uznesenia tak, ako bolo distribuované nám poslancom. 

Ja to nebudem celé čítať, len zostručním teda, že 

budeme schvaľovať návrh uznesenia: 

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta schvaľuje ako 

prípad hodný osobitného zreteľa eee nájom nebytových 

priestorov stravovacej prevádzky v zariadení pre seniorov 

Dom tretieho veku.  

Je to na dva roky, výška dvestotisíc eur. 

A upozorňujem, že je to tri pätiny všetkých 

poslancov, ak to chceme schváliť.  
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Pán primátor,  

môžte dať hlasovať o tom pôvodnom návrhu uznesenia. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

To znamená, že prosím vás, prezentujte sa a hlasujte 

(poznámka: nezrozumiteľné slovo) 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Ďakujem veľmi pekne. 

Uznesenie nebolo prijaté. 

Prítomných je štyridsaťštyri. 

Za bolo štyri, proti dvadsaťjedna, zdržalo sa 

devätnásť a nehlasovalo nula. 

 

(pozn: Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 7.3.2019 

Bod 4-Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného 
zreteľa-nájom nebytových priestorov za účelom 

prevádzkovania stravovacej jednotky v  Domove tretieho veku 
 Prítomní: 44 Áno 4 Nie: 21 Zdržal sa: 19 Nehlasovali: 0 

Klub Team Vallo:   
L. Antalová Plavúchová NIE A. Berka  NIE 

M. Brat  NIE M. Debnárová ZDRŽAL SA 

T. Kratochvílová,I.nám. NIE R. Lamoš  NIE 

J. Mrva NIE T. Palkovič  NIE 

J. Poláčiková  NIE I. Polakovič  ZDRŽAL SA 
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P. Strapák ZDRŽAL SA L. Štasselová,nám.ZDRŽAL SA 

R. Tešovič ÁNO M. Vagač NIE 

J. Vallo NIE M. Vetrák ZDRŽAL SA 

M. Vlačiky NIE  
 

Team Bratislava – Zmena z dola (Team BA – ZZ):   
J. Budaj NIE G. Ferenčáková ZDRŽAL SA 

P. Hochschorner  ZDRŽAL SA J. Káčer ZDRŽAL SA 

Ľ. Krajčír ZDRŽAL SA J. Krúpa  ÁNO 

R. Kunst ZDRŽAL SA A. Ožvaldová  ZDRŽAL SA 

E. Pätoprstá  ÁNO Z. Zaťovičová ZDRŽAL SA 
 

Klub nezávislých poslancov:   
K. Augustinič NIE M. Chren   

R. Jenčík ZDRŽAL SA T. Korček NIE 

M. Kuruc ZDRŽAL SA S. Svoreňová ZDRŽAL SA 

J. Uhler NIE 
 

SaS-OKS_NOVA:   
Z. Aufrichtová NIE P. Cmorej  NIE 

V. Dolinay  NIE G. Grendel NIE 

J. Karman NIE 
 

Naša Bratislava:   
D. Čahojová  ZDRŽAL SA J. Hrčka NIE  

P. Lenč ZDRŽAL SA B. Záhradník ZDRŽAL SA  
 

Nezaradení poslanci:   
J. Buocik ZDRŽAL SA  P. Pilinský ÁNO 

koniec poznámky)  
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BOD 5 NÁVRH NA SCHVÁLENIE PODMIENOK 
ZVEREJNENIA ZÁMERU - PRENÁJOM 
JAZDECKÉHO AREÁLU V ZOO BRATISLAVA 
ZA ÚČELOM PREVÁDZKOVANIA „MESTSKÉHO 
JAZDECKÉHO AREÁLU“ VRÁTANE 
ŠPORTOVÉHO A REHABILITAČNÉHO 
JAZDENIA DETÍ, TELESNE POSTIHNUTÝCH, 
PRÍPADNE REHABILITÁCIE SAMOTNÝCH 
KONÍ 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Poďme k bodu číslo päť, Návrh na schválenie podmienok 

zverejnenia zámeru. Prenájom jazdeckého areálu v ZOO 

Bratislava za účelom sprevádzkovania  mes Mestského 

jazdeckého areálu eee. 

Chcel by som odovzdať slovo eee, kde to mám? 

Spracovávateľovi tohto materiálu. 

Nech sa páči, pani Miroslava Ševelová, riaditeľka. 

Máte slovo. 

Ing. Miloslava   Š a v e l o v á ,     

riaditeľka Zoologickej záhrady Bratislava: 

Dobrý deň, 

ja vám predkladám materiál Návrh na schválenie 

podmienok prenájmu jazdeckého areálu v zoologickej záhrade. 
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Dôvodom prečo je tento materiál predložený je 

skutočnosť, že nájomná zmluva súčasnému nájomcovi končí.  

Takže, sme sa týmto zaoberali, predložili sme vám 

návrh na schválenie podmienok prenájmu a v súlade so 

obchodným zákonníkom by sme ukuton uskutočnili, ak to bude 

schválené, verejno-obchodnú súťaž. 

Všetko je uvedené v materiáli, takže ja by som sa 

sústredila radšej na otázky, čo koho bude zaujímať.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

A nech sa páči, priestor na vašu diskusiu a otázky.  

Pán Tešovič,  

máte slovo. 

Mgr. Rastislav   T e š o v i č ,    poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne za slovo. 

Ja chcem len teda upresniť.  

Tento materiál bol takisto prerokovaný v komisiou 

finančnej stratégie. Snažili sme sa, aby sme teda predišli 

nejakým, nejakým ďalším, eee eee ďalším nejakým otázkam 
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prípadným nezrovnalostiam, tak sme sa snažili mnohé veci 

vyriešiť už tam. 

Konkrétne keď môžem povedať, tak čo boli teda hlavné 

výhrady, odporúčali sme zmeniť neverejné ot, otváranie 

obálok na verejné, lebo to už ako patrí do dnešného 

tisícročia. Odporučili sme prizvať do výberovej komisie pre 

posúdenie návrhov, v podstate, pomerne zástupcov 

poslaneckých klubov a nezaradených poslancov. Doplniť 

termín obhliadky predmetu nájmu tak, aby naozaj každý 

záujemca na mieste priamo videl a mal rovnaké šance vidieť 

do čoho ide.  

A takisto sme mali určité výhrady k množstvu druhu 

prác investíciám s tým, že môžem povedať, že eee, 

v podstate všetky tie veci boli, alebo teda, väčšina tých 

vecí bola zapracovaná. 

Pokiaľ ide o kreovanie tej komisie, tak to je potom 

už na našich interných procesoch.  

A záväzok investícií je upravený tak, že vlastne bude 

predmetom nejakého schvaľovania ešte pred podpisom zmluvy. 

Čiže, ja sa chcem poďakovať aj potom pani riaditeľke, 

že, že vlastne tie, tie, tie výhrady, alebo otázky, ktoré 

tam boli, tak boli vlastne zapracované a boli, boli 

riešené.  
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Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Pán Vetrák,  

nech sa páči. 

Predseda návrhovej komisie 

JUDr. Milan   V e t r á k , PhD., poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo. 

Ja len, teda máme tie dva materiály hneď po sebe, ale 

predpokladám, že viacerí poslanci v tom predchádzajúcom 

materiály to mysleli presne takto, jak je spravený tento 

materiál. Že najprv ideme schvaľovať nejaký zámer toho, ako 

to bude vyzerať, potom sa to uskutoční v zmysle nášho, eee, 

nášho zámeru ak ho schválime, až potom sa bude vyhlási. 

Lebo, tuná máte na naozaj na konci, ak si všimnete, 

ešte napísané vyslovene, že je možné to ponukové konanie 

kedykoľvek zrušiť. A ako odmietnuť všetky ponuky. 

Čiže, keby bolo tak spravené vlastne aj tá, ten Dom 

tretieho veku, tak sme tu dneska nemuseli mať dilemu. Len 

žiaľ, to nebolo tak spravené. 
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No a tak to len ako komentár k tomu, čo tu vidíme 

teraz. 

Mohlo to byť takto urobené. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Pán poslanec Polakovič. 

Igor   P o l a k o v i č ,    poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne. 

Mám otázku na predkladateľku.  

Do akej miery je v rámci teda tých kvalitatívnych 

kritérií brané do úvahy eee, neviem, Slovenský ekvivalent 

nie, ale en envi animal welfare, to znamená, že akým 

spôsobom eee sa bude posudzovať eee nejaká kredibilita toho 

uchádzača, čo sa týka ustajneniu tých zvierat, eee, 

podmienok na ustajnenie a tak ďalej? 

Ďakujem pekne. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pani riaditeľka,  

máte slovo. Nech sa páči. 
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Ing. Miloslava   Š a v e l o v á ,     

riaditeľka Zoologickej záhrady Bratislava: 

Ak som dobre rozumela, otázka bola ako bude 

zabezpečená kvalita ustajnenia zvierat. Áno?  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ako bude skontrolovaná to, že či ten nový nájomca 

bude ustajňovať zvieratá v nejakých kvalitných podmienkach.  

Takto som to pochopil. 

Ing. Miloslava   Š a v e l o v á ,     

riaditeľka Zoologickej záhrady Bratislava: 

Uhm. 

Tak tá budova maštalí je naša budova, je v takom 

stave, že sa tam momentálne nedajú ustajniť zvieratá.  

Takže najprv musí, musíme dostať, ak bude vybratý 

záujemca a bude s ním uzavretá zmluva, tak on musí 

predložiť návrh na úpravu tak, aby to vyhovovalo všetkým 

veterinárnym predpisom, ktoré my si necháme odsúhlasovať 

eee Regionálnej veterinárnej správe, Regionálnej 

veterinárnej a potravinovej správe a potom tam tie zvieratá 

prídu. 
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Eee, maštale sú riešené tak, že sú všetky predpoklady 

pre to, aby velfer (welfare) aj všetko ostatné tých zvierat 

bolo zabezpečené, len je tam potrebná rekonštrukcia 

a opravy. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Pán Káčer,  

nech sa páči. 

Ing. Juraj   K á č e r , 

námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem za slovo. 

Keďže som túto tému komunikoval s pani riaditeľkou 

relatívne často, hľadali sme to riešenie naozaj dlho, tak 

aby, tak aby potenciálny nový nájomca bol prínosom aj pre 

ZOO, a teda, aby tá súťaž návrhov mala naozaj veľký vplyv 

na výsledok, uchádzame sa o to, aby to bolo pridanou 

hodnotou  pre návštevníkov ZOO, aby bol otvorený ten areál. 

Keď si pozrieme, napríklad, aj Šlóshov (Schloss Hof) 

a podobne, vidíme že tie otvorené jazdiarne sú veľmi 

zaujímavé pre deti.  
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Rôzne otázky, ktoré mal Igor.  

Vieme zohľadniť práve v tom zámere, lebo ten zámer 

hovorí o pre, o celkovom prevádzkovom poriadku, nie len 

o architektúre, výške investovaných peňazí, výške nájmu, 

ale vôbec, o o zámere fungovania toho jazdeckého areálu.  

Čiže, myslím. Ja teda verím, že sa vôbec niekto 

prihlási, lebo tie stajne sú v havarijnom stave. Čiže, tam 

bude musieť byť veľká investícia. Verím, že nájdeme 

nejakého dobrého prevádzkovateľa. Mne sa to veľmi páči. 

Hovorím teda, a špeciálne ten Šlóshov (Schloss Hof) 

ma tak upútal, že je to niečo, čo slúži zároveň aj ako 

atrakcia, nie len ako zárobková činnosť. 

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Nech sa páči, 

pán poslanec Polakovič. 

Igor   P o l a k o v i č ,    poslanec MsZ: 

Ja len teda doplním, že, že samotný zámer sa mi veľmi 

páči ako atrakcia, ide o to, že je to mestská zoologická 

záhrada, ktorej ambíciou by malo byť kontinuálne zvyšovanie 

štandardov.  
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Sme členmi celkom dobrej inštitúcie, ktorá to má 

podchytené. A tým pádom, keď prenajímame vlastne nejakú 

časť zoologickej záhrady, ktorá bude braná verejnosťou ako 

súčasť ZOO, tak aby tam boli tie štandardy tiež proste 

prísnejšie.  

Čiže, tam smerovala tá moja otázka.  

Eee, ďa ďakujem za odpoveď. Ako v zásade, mi asi 

stačí, len teda som chcel povedať, že, že, že mal by byť 

náš záujem, aby tie kvality tam boli naozaj najlepšie možné 

aj pre tie zvieratá. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Nech sa páči, 

pán Káčer. 

Ing. Juraj   K á č e r , 

námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

K k tomu len toľko, že podmienky účasti a vôbec súťaž 

neni ešte zadefinovaná. 

Ja sa priznám, že ja na toto nie som odborník. Čiže 

neviem, po povedať, že čo a ako.  



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 7. marca 2019  

 143 

Ale ja som presvedčený o tom, že pani riaditeľka 

určite rada sa s tebou stretne a ne nejakú podmienku účasti 

splnenia nejakých kritérií, štandardov, nie je problém, aby 

v tej súťaži boli dodefinované. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Pokiaľ. 

(poznámka: počuť slovo „ešte). 

Ešte pani riaditeľka. 

Nech sa páči, máte slovo. 

Ing. Miloslava   Š a v e l o v á ,     

riaditeľka Zoologickej záhrady Bratislava: 

(poznámka: nezrozumiteľné slová) 

K, my sme členom Európskej asociácie zoologických 

záhrad a akvárií. To je naozaj organizácia, ktorá už má 

svoj kredit, svoje miesto v Európe. A vo všetkých jej č, 

u všetkých jej členov sa momentálne vykonáva kontrola.  

U nás tento skríning bol vy vykonaný posledný 

januárový týždeň. Môžem povedať, že sme mali z neho strach, 
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pretože to sú strašne tvrdé podmienky, ktoré musíte plniť 

a my sme tým skríningom prešli bez návrhu opatrení. 

Takže, my, my sa k tomu chovu naozaj staviame 

zodpovedne a tu vám sľubujem, že aj ten chov koní si 

skontrolujeme.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne, eee, pani riaditeľke aj pánovi 

námestníkovi. 

Pokiaľ nie sú žiadne ďalšie otázky, dávam slovo 

návrhovej komisii.  

Predseda návrhovej komisie 

JUDr. Milan   V e t r á k , PhD., poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo. 

Budeme schvaľovať návrh uznesenia, nebudem ho čítať 

celý, je to, máte to vlastne, bo bolo vám to doručené. 

Ideme schvaľovať zámer na nájom pozemkov ZOO 

Bratislava v zmysle toho uznesenia, ako je navrhnuté.  

Pán primátor,  

môžte dať o tom hlasovať. 
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Je prítomných tridsaťšesť poslancov. 

Za tridsaťšesť, proti nula, zdržalo sa nula a 

nehlasovalo nula poslancov. 

Ďakujem pekne. 

 

(pozn: Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 7.3.2019 

Bod 5-Návrh na schválenie podmienok na prenájom jazdeckého 
areálu v ZOO Bratislava  

 Prítomní: 36 Áno 36 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 0 

Klub Team Vallo:   
L. Antalová Plavúchová ÁNO A. Berka  ÁNO 

M. Brat  ÁNO M. Debnárová ÁNO 

T. Kratochvílová,I.nám. ÁNO R. Lamoš  ÁNO 

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková   I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič ÁNO M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák ÁNO 

M. Vlačiky ÁNO  
 

Team Bratislava – Zmena z dola (Team BA – ZZ):   
J. Budaj ÁNO G. Ferenčáková  ÁNO 
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P. Hochschorner  ÁNO J. Káčer ÁNO 

Ľ. Krajčír ÁNO J. Krúpa  ÁNO 

R. Kunst ÁNO A. Ožvaldová  ÁNO 

E. Pätoprstá  ÁNO Z. Zaťovičová ÁNO 
 

Klub nezávislých poslancov:   
K. Augustinič  M. Chren   

R. Jenčík ÁNO T. Korček ÁNO 

M. Kuruc  S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler ÁNO 
 

SaS-OKS_NOVA:   
Z. Aufrichtová  P. Cmorej   

V. Dolinay  ÁNO G. Grendel  

J. Karman  
 

Naša Bratislava:   
D. Čahojová  ÁNO J. Hrčka ÁNO  

P. Lenč ÁNO B. Záhradník   
 

Nezaradení poslanci:   
J. Buocik ÁNO  P. Pilinský ÁNO 

koniec poznámky)  
 

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na schválenie podmienok zverejnenia zámeru – prenájom 

jazdeckého areálu v mestskej príspevkovej organizácii ZOO 

Bratislava za účelom prevádzkovania „Mestského jazdeckého 

areálu“ vrátane športového a rehabilitačného jazdenia detí, 

telesne postihnutých, prípadne rehabilitácie samotných koní 

 

Uznesenie  
zo dňa 07. 02. 2019 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
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schvaľuje 

schváliť zámer na nájom pozemkov v mestskej príspevkovej 

organizácii ZOO Bratislava, k. ú. Karlova Ves, parc. č. 

2721/5 vo výmere 11 962 m², parc. č. 2722/2 vo výmere 299 

m², parc. č. 2723/1 vo výmere 565 m², parc. č. 2723/2 vo 

výmere 651 m², parc. č. 2727/2 vo výmere 3 665 m², parc. č. 

2739/3 vo výmere 475 m², parc. č. 2724 vo výmere 765 m², 

parc. č. 2725 vo výmere 2 230 m², parc. č. 2726 vo výmere 

744 m², čo predstavuje spolu výmeru 21 356 m², stavby 

maštale, bez súpisného čísla, postavenej na pozemku, parc. 

č. 2723/1, a stavby jazdiarne, bez súpisného čísla, 

postavenej na pozemku, parc. č. 2724, v areáli mestskej 

príspevkovej organizácie ZOO Bratislava, podľa § 9a ods. 1 

písm. c) a ods. 5 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 

v znení neskorších predpisov formou priameho nájmu, na dobu 

neurčitú, za účelom prevádzkovania „Mestského jazdeckého 

areálu“ vrátane športového a rehabilitačného jazdenia detí, 

telesne postihnutých, prípadne rehabilitácie samotných 

koní, 

 

s podmienkami: 

 

1. Zámer na nájom pozemkov v areáli mestskej príspevkovej 

organizácie ZOO Bratislava, parc. č. 2721/5 vo výmere 

11 962 m², parc. č. 2722/2 vo výmere 299 m², parc. 

č. 2723/1 vo výmere 565 m², parc. č. 2723/2 vo výmere 
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651 m², parc. č. 2727/2 vo výmere 3 665 m², parc. 

č. 2739/3 vo výmere 475 m², parc. č. 2724 vo výmere 

765 m², parc. č. 2725 vo výmere 2 230 m², parc. 

č. 2726 vo výmere 744 m², čo predstavuje spolu výmeru 

21 356 m², stavby maštale, bez súpisného čísla, 

postavenej na pozemku parc. č. 2723/1, a stavby 

jazdiarne, bez súpisného čísla, postavenej na pozemku, 

parc. č. 2724, v areáli mestskej príspevkovej 

organizácie ZOO Bratislava, k. ú. Karlova Ves, 

za účelom prevádzkovania „Mestského jazdeckého areálu“ 

vrátane športového a rehabilitačného jazdenia detí, 

telesne postihnutých, prípadne rehabilitácie samotných 

koní, bude zverejnený najneskôr do 22. 03. 2019 

na úradnej tabuli a webovom sídle mestskej 

príspevkovej organizácie ZOO Bratislava 

a v regionálnej tlači. Termín obhliadky predmetu nájmu 

sa uskutoční dňa 27. 03. 2019 o 10.30 h, zraz 

záujemcov o prehliadku predmetu nájmu bude o 10.00 h 

pri vstupe do mestskej príspevkovej organizácie ZOO 

Bratislava. 

2. Ponuky bude možné doručiť v dňoch od 01. 04. 2019 

do 12. 04. 2019 od 9.00 h do 15.00 h osobne na adresu 

mestskej príspevkovej organizácie: ZOO Bratislava, 

Mlynská dolina 1A, 842 27 Bratislava 4, na sekretariát 

riaditeľa v písomnej forme v slovenskom jazyku 
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v zalepenej obálke s uvedením mena a poštovej adresy 

účastníka s označením: 

„Ponuka na nájom mestského jazdeckého areálu 

v mestskej príspevkovej organizácii ZOO Bratislava – 

NEOTVÁRAŤ“, 

prípadne zaslať v dňoch od 01. 04. 2019 

do 12. 04. 2019 na adresu mestskej príspevkovej 

organizácie: ZOO Bratislava, Mlynská dolina 1A, 

842 27 Bratislava 4, s hore uvedeným označením na 

obálke. V prípade doručovania poštou sa za deň 

doručenia považuje deň doručenia poštovej zásielky 

vyhlasovateľovi. 

3. Ponuka záujemcu musí obsahovať: 

3.1 označenie záujemcu 

- u fyzickej osoby: meno, priezvisko, titul, rodné 

priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia, miesto 

trvalého pobytu, štátnu príslušnosť, stav, 

telefónne číslo, 

- u právnickej osoby: obchodné meno, sídlo, 

identifikačné číslo, meno osoby/osôb, ktoré sú 

štatutárnym orgánom, označenie registra, ktorý 

právnickú osobu zapísal, a číslo zápisu, 

3.2 označenie nehnuteľnosti – predmetu nájmu: parcelné 

čísla pozemkov, stavieb, katastrálne územie, 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 7. marca 2019  

 150 

3.3 výšku ponúknutej ceny za nájom pozemkov a stavieb. 

Informatívna výška nájomného podľa Rozhodnutia č. 

33/2015 primátora hlavného mesta SR Bratislavy je 106 

780,00 Eur ročne, 

3.4 projekt – popis činností, ktoré v mestskom jazdeckom 

areáli, otvorenom verejnosti, záujemca bude vykonávať, 

a to so zameraním na športové a rehabilitačné jazdenie 

vrátane športového a rehabilitačného jazdenia detí a 

ťažko telesne postihnutých, prípadne rehabilitácie 

samotných koní, ako aj s opisom doplnkových činností, 

napr. pre deti, 

3.5 čestné vyhlásenie záujemcu 

- u fyzickej osoby, že nie je osobou uvedenou podľa 

§ 9a ods. 6 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 

v znení neskorších predpisov. V prípade, ak je 

záujemca ženatý/vydatá, tak čestné vyhlásenie sa 

vyžaduje aj od manželky/manžela, 

- u právnickej osoby, že jej zakladateľom, vlastníkom 

obchodného podielu, štatutárnym orgánom alebo 

členom štatutárneho orgánu, členom riadiaceho, 

výkonného alebo dozorného orgánu nie je osoba 

uvedená podľa § 9a ods. 6 zákona SNR 

č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov, 
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3.6 čestné vyhlásenie (štatutárneho zástupcu v prípade 

právnickej osoby) o tom, že záujemca nemá záväzky voči 

hlavnému mestu SR Bratislava, voči mestskej 

príspevkovej organizácii ZOO Bratislava a voči 

príslušnému daňovému úradu, 

3.7 čestné vyhlásenie uchádzača o tom, že na vlastné 

náklady uskutoční opravu a rekonštrukciu maštalí, 

jazdeckej haly a terénu, vrátane inžinierskych sietí, 

a to po predchádzajúcom odsúhlasení ceny a rozsahu 

prác mestskou príspevkovou organizáciou ZOO 

Bratislava, 

3.8 finančné prostriedky použité na zhodnotenie budov 

maštalí, jazdeckej haly, terénu a inžinierskych sietí 

sa budú započítavať s nájomným. V prípade ukončenia 

nájmu výpoveďou zo strany prenajímateľa do doby 

splatenia hodnoty opráv a rekonštrukcie predmetných 

budov bude táto po odpočítaní ročných odpisových 

sadzieb vrátená nájomcovi. 

4. Obálky s návrhmi na priamy nájom s cenovou ponukou a 

opisom činností (projektom) sa budú otvárať dňa 

16. 04. 2019 o 10.00 h v kancelárii riaditeľky mestskej 

príspevkovej organizácie ZOO Bratislava, Mlynská dolina 

1A, 842 27 Bratislava 4. Otváranie obálok bude verejné. 

Vyhodnotenie predložených ponúk vykoná komisia menovaná 

primátorom hlavného mesta SR Bratislavy do 

18. 04. 2019. Vyhodnotenie ponúk bude neverejné. 
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5. Kritériom pre posúdenie návrhov na priamy nájom je: 

- najvyššia ponúknutá cena 55 %, 

- posúdenie kvality predloženého projektu 45 %. 

6. Mestská príspevková organizácia ZOO Bratislava si 

vyhradzuje právo uzatvoriť nájomnú zmluvu k 

nehnuteľnosti výlučne len s vybraným účastníkom 

ponukového konania. 

7. Priamy nájom bude vyhlásený podľa § 9a ods. 1 písm. c) 

zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov. 

8. Nájomná zmluva bude uzatvorená na dobu neurčitú a bude 

spracovaná v zmysle príslušných ustanovení Občianskeho 

zákonníka vyhlasovateľom priameho nájmu. 

Ponuku nie je možné po podaní meniť ani dopĺňať. 

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo ponukové konanie 

kedykoľvek zrušiť, ako aj odmietnuť všetky predložené 

ponuky. O výsledku ponukového konania, ako aj o jeho 

prípadnom zrušení alebo odmietnutí ponúk budú účastníci 

písomne upovedomení. 

koniec poznámky) 
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BOD 6 NÁVRH NA SCHVÁLENIE PRÍPADU HODNÉHO 
OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 
NÁJMU POZEMKU V BRATISLAVE, K. Ú. 
DEVÍNSKA NOVÁ VES, PARC. Č. 2565/65, 
MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA-DEVÍNSKA 
NOVÁ VES 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Vážené poslankyne, vážení poslanci,  

poďme, poďme k ďalšiemu bodu. 

Šiestym bodom dnešného rokovania mestského 

zastupiteľstva je materiál s názvom Návrh na schválenie 

prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu 

pozemku v Bratislave, katastrálne územie Devínska Nová Ves, 

parcela číslo 256 2565/65, mestskej časti Bratislava-

Devínska Nová Ves. 

Nech sa páči, za, vidím tam pána Szaba, takže 

za spracovateľa pán Szabo. 

Máte slovo. 

Mgr. Tomáš   S z a b o , riaditeľ sekcie právnych činností: 

Ďakujem. 

Takže účelom nájmu je realizácia a následné užívanie 

stavby rekonštrukcie terasy Milana Marečka, z ktorej sú 
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situálne jednotlivé vchody do bytových domov eee na danej 

ulici. 

Eee, návrh výšky nájmu, navrhujeme alternatívu číslo 

jedna podľa návrhu žiadateľa. To znamená, jedno euro za rok 

za celý predmet nájmu.  

Eee, terasa je dlhodobým využívaním obvyk, využívaným 

obyvateľmi bytových domov v havarijnom stave. Oprava terasy 

je vo verejnom záujme a nevyhnutná pre umožnenie bez 

bezpečného vstupu do bytových domov.  

Eee, stanoviská k predmetnému materiálu sú súhlasné.  

Stanovisko finančnej komisie je súhlasné. Odporúča 

alternatívu číslo jedna. 

Stanovisko mestskej, eee, mestská rada odporúča 

materiál prerokovať.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Otváram diskusiu k tomuto bodu. 

Pán Tešovič,  

máte slovo. 
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Mgr. Rastislav   T e š o v i č ,    poslanec MsZ: 

Ďakujem veľmi pekne. 

Tak ako povedal pán predkladateľ, materiál bol 

prerokovaný aj vo finančnej komisii, aj v mestskej rade.  

Ja by som chcel všetkých kolegýň, kolegov naozaj 

poprosiť, pokiaľ by vedeli podporiť alternatívu jeden, 

naozaj Devínska Nová Ves po po ôsmych rokoch snaženia 

podaril, podarilo sa jej vysporiadať pozemok, ktorý teda má 

momentálne zapísaný hlavné mesto. Je to pod pochôdzou 

terasou.  

Jediný účel, ktorý to bude mať, že potrebujeme naozaj 

investovať finančné prostriedky mestskej časti 

do rekonštrukcie tej terasy, aby mohla slúžiť verejnosti. 

Momentálne je tam naozaj havarijný stav. 

Takže, takže už myslím si, že je dvadsať minút 

po dvanástej a som veľmi rád, že v sa to dostalo na toto 

zastupiteľstvo. 

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Nech sa páči, eee 

pán, pán starosta, máte slovo.  
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Nech sa páči. 

Dárius   K r a j č í r , starosta mestskej časti Bratislava-

Devínska Nová Ves: 

Ďakujem veľmi pekne za slovo. 

Ja by som sa pripojil k nášmu mestskému poslancovi 

pánovi Tešovičovi a po dlhých rokoch bojov sa nám podarilo 

dostať ten materiál až sem k vám. 

A za občanov Devínskej Novej Vsi by som vás chcel 

podporiť, eee, poprosiť o podporu tohto eee materiálu.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Vážené poslankyne, vážení poslanci,  

máme tu aj zástupcu občanov. 

Chcel by som vás poprosiť, aby sme odhlasovali, že 

pán Jahen Jahelka Dušan môže pristúpiť do našej diskusie. 

(Hlasovanie.) 

Myslím, že je to jednoznačné. 

Nech sa páči,  

pán Jahelka, máte slovo. 
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Občan   JUDr. Dušan    J a h e l k a :  

Veľmi pekne ďakujem. 

Prajem krásny dobrý deň. 

Patrím k kmeňovému majetku tejto budovy a te tejto 

radnice, ale chcel by som jednu vec povedať. 

Po dlhom čase som bol nadšený. Som pozrel si 

materiál. To tento bod, ktorý máte teraz, tak perfektne 

právne urobená analýza, výstupy, vyjadrenia pracovníkov, 

teda jednotlivých oddelení, hlbočím sa. Naozaj. 

Pán primátor,  

môžete byť hrdý, že takýto ľudia vám budú pomáhať 

vašu loď riadiť ďalej.  

Toto (poznámka: nezrozumiteľné slovo) jediný bod 

zatiaľ. 

A ešte mám na vás veľkú prosbičku.  

Po poprosil ma pán (poznámka: nezrozumiteľné slovo) 

Kolek, ktorý má taký trošku veľký problém s tými dlžobami 

ako poslanec, ale aj obyvateľ teda Devínskej, Devína, ja 

vás len me, veľmi prosím, ja často sa stretávam 

s pracovníkmi aj funkcionármi, aj veľvyslancami Českého 

veľvyslanectva, lebo tam bývam, a chcem sa len tak zo 

srandy opýtať keď pred pár týždňami sme mali také veľmi 

pekné stretnutie Česi a Slováci, jak sa tešíme, že sme 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 7. marca 2019  

 158 

kamaráti a tak ďalej, čo keby sme s obo oslovili českého 

predsedu vlády, pôvodom Slováka, či by bol taký láskavý 

nejakým spôsobom neobnovil tú Baťovskú cestu, lebo môj otec 

bol baťovák. On to veľmi dobre mi vždycky hovoril. Baťovskú 

cestu z Moravy až k Dunaju, prípadne až do Rakúska, alebo 

až do Maďarska. 

Skúste aj osloviť primátora Prahy.  

A jednoznačne pomôžme si takto a pomôžeme tým aj pánu 

Kolekovi, lebo tá sekera je tam naozaj vysoká. 

Prepáčte som to takto musel povedať, ale myslím si, 

že je, bolo by to riešenie, že pri tom Devíne by bol ten 

prístav, prišla by lodič loďka, prišla by, aj odišla.  

Veľmi pekne vám ďakujem a držím vám, najmä po tom 

materiáli o tých, čo ste teraz mali, (poznámka: 

nezrozumiteľné slová), lebo som bol kedysi vedúci 

majetkového oddelenia. Som (poznámka: nezrozumiteľné 

slovo), jak to bolo dobre urobené. 

Prvý raz som tuto zažil vysokokva kvalifikovaný, 

takzvaný právny materiál. 

Ďakujem. 

Pekný deň. 
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne, pán Jahelka.  

Po popremýšľame nad tým. 

A ja sa chcem poďakovať aj touto cestou kolegom 

z magistrátu, ktorí kvalitne pripravili materiál.  

Pokiaľ nemáme ďalšie vstupy do diskusie, dávam slovo 

návrhová, návrhovej komisii.  

Predseda návrhovej komisie 

JUDr. Milan   V e t r á k , PhD., poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo. 

Máme tu uznesenie, kde sú dve alternatívy. Ale keďže 

predkladateľ sa vyjadril tak, že uprednostňuje alternatívu 

jedna, tak budeme hlasovať najskôr o tej alternatíve. 

(poznámka: nezrozumiteľné slovo) uznesenie ako prípad 

hodný osobitného zreteľa, čiže tri pätiny všetkých 

poslancov a hlasujeme, budeme hlasovať teda najprv 

o alternatíve jedna, kde sa určuje teda cena jedno euro za 

rok za celý predmet nájmu.  

Môžte dať, pán primátor, hlasovať o tejto 

alternatíve. 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 7. marca 2019  

 160 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem, pán Vetrák. 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomných tridsaťsedem. 

Za tridsaťsedem, proti nula, zdržalo sa nula a 

nehlasovalos nula poslancov. 

 

(pozn: Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 7.3.2019 

Bod 6-Nájom pozemku v Devínskej Novej Vsi p. č. 2565/65 
mestskej časti Devínska Nová Ves 

 Prítomní: 37 Áno 37 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 0 

Klub Team Vallo:   
L. Antalová Plavúchová ÁNO A. Berka  ÁNO 

M. Brat  ÁNO M. Debnárová ÁNO 

T. Kratochvílová,I.nám. ÁNO R. Lamoš  ÁNO 

J. Mrva  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková   I. Polakovič   

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič ÁNO M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák ÁNO 

M. Vlačiky   
 

Team Bratislava – Zmena z dola (Team BA – ZZ):   
J. Budaj ÁNO G. Ferenčáková  ÁNO 

P. Hochschorner  ÁNO J. Káčer ÁNO 

Ľ. Krajčír ÁNO J. Krúpa  ÁNO 

R. Kunst ÁNO A. Ožvaldová  ÁNO 

E. Pätoprstá  ÁNO Z. Zaťovičová ÁNO 
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Klub nezávislých poslancov:   
K. Augustinič ÁNO M. Chren   

R. Jenčík ÁNO T. Korček ÁNO 

M. Kuruc  S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler ÁNO 
 

SaS-OKS_NOVA:   
Z. Aufrichtová  P. Cmorej  ÁNO 

V. Dolinay  ÁNO G. Grendel  

J. Karman ÁNO 
 

Naša Bratislava:   
D. Čahojová  ÁNO J. Hrčka ÁNO  

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
 

Nezaradení poslanci:   
J. Buocik ÁNO  P. Pilinský ÁNO 

koniec poznámky)  
 

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa 

týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. Devínska 

Nová Ves, parc. č. 2565/65, mestskej časti Bratislava-

Devínska Nová Ves 

 
Uznesenie  

zo dňa 07. 02. 2019 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. 

c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
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neskorších predpisov nájom pozemku registra „C“ v 

Bratislave, k. ú. Devínska Nová Ves, parc. č. 2565/65 – 

zastavané plochy a nádvoria vo výmere 1 887 m², mestskej 

časti Bratislava-Devínska Nová Ves, IČO 603392, za účelom 

realizácie a následného užívania stavby „Rekonštrukcia 

terasy M. Marečka“, z ktorej sú situované vchody do 

bytových domov na ulici Milana Marečka 2 – 12, na dobu 

neurčitú, za nájomné 1,00 Eur/rok za celý predmet nájmu, 

s podmienkou: 

Nájomná zmluva bude nájomcom podpísaná do 30 dní od 

schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného 

mesta SR Bratislavy. V prípade, že nájomná zmluva nebude 

nájomcom v uvedenej lehote podpísaná, uznesenie stratí 

platnosť. 

Návrh na schválenie nájmu pozemku registra „C“ v k. ú. 

Devínska Nová Ves, parc. č. 2565/65 vo výmere 1 887 m², 

mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves, za účelom 

realizácie a následného užívania stavby „Rekonštrukcia 

terasy M. Marečka“, ako prípad hodný osobitného zreteľa 

podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o 

majetku obcí v znení neskorších predpisov predkladáme z 

dôvodu, že pre vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby 

„Rekonštrukcia terasy M. Marečka“ potrebuje žiadateľ 

preukázať k pozemku pod terasou vlastnícke alebo iné právo 

podľa § 139 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 
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plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení 

neskorších predpisov. 

koniec poznámky) 

 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Nech sa páči, ideme ďalej. 

Pán Vetrák,  

máte slovo. 

Predseda návrhovej komisie 

JUDr. Milan   V e t r á k , PhD., poslanec MsZ: 

Tým vlastne, že sme schválili túto alternatívu, tak 

sa tá druhá vylúčila a podľa názoru tuná tohto môjho 

okolia, aj môjho, sme to schválili a môžme ísť na ďalší 

bod.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Aha, skvelé. 

Takže, celý bod bol schválený. 

Ďakujem pekne. 
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BOD 7 NÁVRH NA SCHVÁLENIE PRÍPADU HODNÉHO 
OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 
NÁJMU POZEMKOV V BRATISLAVE, K. Ú. 
RAČA, PARC. Č. 3150/12 A PARC. Č. 
3150/13, SPOLOČNOSTI SLOVNAFT, A.S., 
SO SÍDLOM V BRATISLAVE 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dovoľte mi, vážené poslankyne a vážení poslanci, aby 

som išiel na siedmy bod dnešného zastupiteľstva. 

Ide o Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného 

zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, v kat 

v katastrálnom území Rača, parcné číslo 3150/12 a parcelné 

číslo 3150/13, spoločnosti SLOVNAFT, akciovej spoločnosti, 

so sídlom v Bratislave. 

Nech sa páči,  

pán Szabo za spracovateľa, máte slovo. 

Mgr. Tomáš   S z a b o , riaditeľ sekcie právnych činností: 

Ďakujem. 

Takže, účelom nájmu je využívanie ná pozemku na vjazd 

a výjazd na čerpaciu stanicu motorových palív pod názvom 

čéesbéá Púchovská (ČS BA Púchovská). 

Stanoviská odborných oddelení sú kladné. 
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Eee, stanovisko mestskej časti je súhlasné. 

Finančná komisia predmetný materiál prerokovala na na 

zasadnutí, kde odporúča schváliť nájom v sume 

päťtisícstodeväťdesiatjedna eur aj päťdesiattri centov 

navýšený o medziročnú mieru inflácie oznamovanú 

štatistickým úradom za obdobie od deväťdesiatehodeviateho 

roku, kedy pôvodne bol bola pôvodná nájomná zmluva 

podpísaná, do roku 2018.  

Pozmeňujúci návrh bude predkladať pán predseda 

finančnej komisie. 

Mestská rada materiál odporučila prerokovať. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

A toto je priestor na diskusiu. 

Nech sa páči. 

Pán Buocik,  

máte slovo. 
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Mgr. Ján   B u o c i k , poslanec MsZ: 

Trošku som sa pokúsil predbehnúť pána predsedu. 

Ale ja ten návrh nechcem predkladať, len ten nápad na 

finančnej komisii bol pôvodne môj.  

Jedná sa o to, že ten, tá suma, ktorá bola navrhovaná 

v pôvodnom materiáli je taká istá suma, ako bola uzatvorená 

v zmluve z roku 2009. 

A len aby som to vysvetlil. 

Tam sa nejedná o to, že by v zmluve dnes nebola 

štandardná eee inflačná doložka, ale jedná sa o to, aby sme 

dobehli tú mieru inflácie medzi obdobím roku 

deväťdesiatdeväť a rokom dvetisícdevätnásť.  

To je dvadsať rokov, za ktoré teda došlo 

k významnému, k významnému navýšeniu tej ceny. To znamená, 

že základ tej sumy a to sme vlastne nevedeli vypočítať na 

finančnej komisii, bude nie tých päťtisíc euro niekoľko, 

ale päťtisíc euro plus k tomu inflácia za to celé obdobie 

dvadsiatich rokov od pôvodnej, od uzavretia pôvodnej 

zmluvy. 

Ďakujem pekne. 
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Pán Tešovič,  

máte slovo. 

Mgr. Rastislav   T e š o v i č ,    poslanec MsZ: 

Ďakujem veľmi pekne pánovi kolegovi Buocikovi. 

V podstate pán kolega povedal všetko podstatné 

k tomluto návrhu, ktorý práve teraz idem podať. 

A zároveň by som ešte možno dodal, že naozaj, takéto, 

takéto ako ad ho, ad hok (ad hoc) riešenie tý ceny 

v jednotlivých návrhoch by malo byť čoskoro minulosťou. 

Spolupracujeme už v tomto smere s magistrátom, aj s pánom 

riaditeľom, takisto s pánom magistrom Szabom. Máme už mať 

nejaké pracovné stretnutie k tomuto, aby sme naozaj 

nastavili nejaké kritériá, ktoré budú proste predvídateľné 

a čitateľné. 

A teda, keď môžem predniesť svoj eee, svoj návrh na 

zmenu uznesenia, tak navrhujem, aby v texte uznesenia eee 

eee znenie za nájomné v sume dvanásť eur za meter štvorcový 

za rok, čo pri výmere tristodeväťdesiatjeden metrov 

štvorcových  predstavuje ročne sumu 

štyritisícšesťstodeväťdesiatdva eur, aby sme tento text 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 7. marca 2019  

 168 

nahradili textom za nájomné v sume 

päťtisícstodeväťdesiatjedna celá päťdesiattri eur navýšené 

o medziročnú mieru inflácie oznamovanú štatistickým úradom 

za obdobie rokov 1999 až 2018, čiarka, teda v celkovej sume 

jedenásťtisícstosedemdesiatdeväť celá deväťdesiatosem eur.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

To znamená, že môžem to, si to osvojiť, hej? 

Autoremedúrou, tento, aby sme nemuseli.  

Takže, osvojujem si to autoremedúrou tento návrh.  

A pokiaľ nie sú žiadne ďalšie príspevky do diskusie, 

dávam slovo návrhovej komisii.  

Predseda návrhovej komisie 

JUDr. Milan   V e t r á k , PhD., poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo.  

Čiže, budeme schvaľovať ako prípad hodný osobitného 

zreteľa nájom pozemkov a tak ďalej, ako je uvedený v tom 

návrhu uznesenia. 
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Tri pätiny všetkých poslancov s tým, že bude to 

v znení v akom pred chvíľočkou prečítal pán poslanec 

Tešovič, keďže to bolo zobraté autoremedúrou.  

Môžte dať, pán primátor, o tom hlasovať. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Je prítomných tridsaťpäť poslancov. 

Za tridsaťpäť, proti nula, zdržalo sa nula a 

nehlasovalo nula poslancov. 

 

(pozn: Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 7.3.2019 

Bod 7-Nájom pozemkov v Bratislave-Rači, p.č. 3150/12, 
3150/13 a.s. SLOVNAFT 

 Prítomní: 35 Áno 35 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 0 

Klub Team Vallo:   
L. Antalová Plavúchová ÁNO A. Berka  ÁNO 

M. Brat  ÁNO M. Debnárová ÁNO 

T. Kratochvílová,I.nám. ÁNO R. Lamoš  ÁNO 

J. Mrva  T. Palkovič   

J. Poláčiková   I. Polakovič   

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám. ÁNO 
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R. Tešovič ÁNO M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák ÁNO 

M. Vlačiky   
 

Team Bratislava – Zmena z dola (Team BA – ZZ):   
J. Budaj ÁNO G. Ferenčáková  ÁNO 

P. Hochschorner  ÁNO J. Káčer ÁNO 

Ľ. Krajčír  J. Krúpa  ÁNO 

R. Kunst ÁNO A. Ožvaldová  ÁNO 

E. Pätoprstá  ÁNO Z. Zaťovičová ÁNO 
 

Klub nezávislých poslancov:   
K. Augustinič ÁNO M. Chren   

R. Jenčík  T. Korček ÁNO 

M. Kuruc  S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler ÁNO 
 

SaS-OKS_NOVA:   
Z. Aufrichtová  P. Cmorej  ÁNO 

V. Dolinay  ÁNO G. Grendel ÁNO 

J. Karman ÁNO 
 

Naša Bratislava:   
D. Čahojová  ÁNO J. Hrčka ÁNO  

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
 

Nezaradení poslanci:   
J. Buocik ÁNO  P. Pilinský ÁNO 

koniec poznámky)  
 

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa 

týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Rača, 

parc. č. 3150/12 a parc. č. 3150/13, spoločnosti SLOVNAFT, 

a.s., so sídlom v Bratislave 
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Uznesenie  

zo dňa 07. 02. 2019 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. 

c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov nájom pozemkov registra „C“ KN v 

Bratislave, k. ú. Rača, zapísaných na LV č. 1719, parc. č. 

3150/12 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 181 m² a 

parc. č. 3150/13 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 

210 m², spolu vo výmere 391 m², pre spoločnosť SLOVNAFT, 

a.s., so sídlom Vlčie hrdlo 1, Bratislava, IČO 31322832, za 

účelom ich využívania na vjazd a výjazd na čerpaciu stanicu 

motorových palív pod názvom ČS BA Púchovská, na dobu 

neurčitú odo dňa účinnosti nájomnej zmluvy, za nájomné v 

sume 5 191,53 Eur, navýšené o medziročnú mieru inflácie 

oznamovanú Štatistickým úradom SR za obdobie rokov 1999 – 

2018, teda v celkovej sume 11 179,98 Eur/rok,  

s podmienkou: 

Nájomná zmluva bude nájomcom podpísaná do 30 dní od 

schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného 

mesta SR Bratislavy. V prípade, že nájomná zmluva v tejto 

lehote nebude nájomcom podpísaná, toto uznesenie stratí 

platnosť. 
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Návrh na schválenie nájmu pozemkov registra „C“ KN v 

Bratislave, k. ú. Rača, parc. č. 3150/12 a parc. č. 

3150/13, ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a 

ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v 

znení neskorších predpisov predkladáme z dôvodu, že 

spoločnosť SLOVNAFT, a.s., chce nájomnou zmluvou 

vysporiadať právny vzťah k pozemkom z dôvodu potreby 

zabezpečenia vjazdu a výjazdu na čerpaciu stanicu na 

Púchovskej ulici v Bratislave. 

koniec poznámky) 

 

 

BOD 8 NÁVRH NA SCHVÁLENIE PRÍPADU HODNÉHO 
OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 
NÁJMU ČASTI POZEMKU V BRATISLAVE, K. 
Ú. JAROVCE, PARC. Č. 870/1, 
SPOLOČNOSTI DCJ, S.R.O. SO SÍDLOM 
V BRATISLAVE 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Poďme na bod číslo osem, Návrh na schválenie prípadu 

hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti 

pozemkov v Bratislave, v katastrálne územie Jarovce, 
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parcelné  číslo 87 0/1, spoločnosti décéjé (DCJ), 

spoločnosť esero (s.r.o.) teda,  so sídlom v Bratislave. 

Nech sa páči,  

pán so Szabo, máte slovo. Za spracovateľa. 

Mgr. Tomáš   S z a b o , riaditeľ sekcie právnych činností: 

Účelom nájmu je realizácia a úpravy existujúceho 

vjazdu pre stavbu  Dizajn (Design) Center Brať eee Jarovce, 

Bratislava, eee stavebný objekt eso 403 (SO-403) dopravné 

napojenie Jantárová ulica, ktoré rieši napojenie areálovej 

komunikácie na komunikáciu Jantárov. 

Eee, výmera je sedemdesiat metrov štvorcových. 

Eee, Stanoviská odborných oddelení sú súhlasné, 

respektíve pripomienky sú zapracované do návrhu nájomnej 

zmluvy. 

Finančná komisia   materiál prerokovala, vyžiadala 

o stanovisko súčasného starostu, stanovisko nám prišlo 

súhlasné. To znamená, že súčasný starosta potvrdil súhlas 

na tento nájom. 

Mestská rada materiál prerokovala a odporučila 

zaradiť do mestského zastupiteľstva. 
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Nech sa páči, čas na vaše otázky a odpovede. 

Pán Vagač, 

máte slovo.  

Ing. Matej   V a g a č ,    poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Ja by som navrhoval, aby sme materiál schválili, ale 

s takou zmenou. V tom bode číslo dva to neznížili na 

pätnásť eur na meter štvorcový, aby sme boli ako dobrý 

hospodár. Vlastne na tú dlhšiu, na to dlhšie obdobie 

vlastne, na tú dobu neurčitú ja navrhujem dať takisto 

tridsať eur za meter štvorcový a a aby sme, lebo to sú ako, 

priznám sa, dosť nízke ceny a je to z z roku 2015 to 

usmernenie a myslím si, že je to značne podhodnotené. 

Čiže, môj návrh je, aby sme to zmenili v bode dva na 

tridsať eur na meter štvorcový. 

Ďakujem. 
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Pán starosta Uhler,  

máte slovo. 

JUDr. Mgr. Jozef   U h l e r , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo. 

Toto je projekt, ktorý veľmi Jarovčania vítajú, 

pretože zachová industriálne budovy, ktoré tam máme. Staré 

sýpky, ktoré, ktorých, o ktoré sa ľudia obávali, že príde 

developer a zbúra ich, pretože všetko v okolí sa zastavalo 

úplne nehoráznym spôsobom a neostal ani meter štvorcový 

voľný.  

Toto je projekt, kde ostanú sýpky zachované. 

Architekti, ktorí to robili, chcú tam mať vlastné štúdio, 

dostavajú tam ďalšie bytové domy v rovnakej architektúre.  

A čo je pre mňa veľmi dôležité, na povrchu nebude ani 

jedno jediné auto. Bude to priestor pre ľudí a všetkých 

stodeväťdesiatdeväť parkovacích miest bude v podzemí 

a vonku to bude pre peších a pre cyklistov.  

Takže, ďakujem za podporu. 

 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 7. marca 2019  

 176 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne, pán starosta. 

Pani hlavná architektka,  

máte slovo. 

Ing. arch. Ingrid   K o n r a d ,  hlavná architektka: 

Ja, ja doplním. 

Tento projekt sme ako keby boli spolutvorcami. Pýšime 

sa s tým projektom na zahraničných sympóziách. Je to 

ochrana priemyselného dedičstva v zmysle aj teda eee, eee 

budov poľnohospodárskych.  

Takže naozaj, má tam byť aj také vlastne nové centrum 

a príde, príde medzi, medzi Bratislavu a obec. Vlastne, 

príde mestské prostredie. 

Eee, je to naozaj veľmi dobrý projekt. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Pokiaľ nie sú ďalšie príspevky do diskusie, 

odovzdávam slovo návrhovej komisii.  
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Predseda návrhovej komisie 

JUDr. Milan   V e t r á k , PhD., poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne za slovo. 

K tomuto materiálu sme dostali jeden pozmeňovák.  

Čiže, najskôr budeme hlasovať o tom pozmeňováku 

a následne podľa toho či prejde, neprejde, budeme druhýkrát 

ešte hlasovať o celom materiáli.  

Máme tu prípad hodný osobitného zreteľa.  

Eee, ide o nájom časti pozemku, tak ako ho máte 

popísaný v návrhu uznesenia s tým, že v bode dva, to je ten 

predmet pozmeňováku, v bode dva sa tých pätnásť euro mení 

na tridsať euro za meter štvorcový na rok. Tým pádom sa 

vlastne zmení aj tá výsledná suma.  

Čiže, najskôr budeme hlasovať o tomto pozmeňujúcom 

návrhu a až následne o uznesení ako celku. 

Pán primátor,  

môžte dať hlasovať o o tomto pozmeňujúcom návrhu.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Prosím, eee, hlasujme o tomto návrhu. 
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(Prezentácia a hlasovanie.) 

Čo to mám povedať?  

Uznesenie bolo prijaté. 

(Prezentácia a hlasovanie pokračuje.) 

Prítomných je. 

Za tridsaťštyri, proti nula, zdržalo sa dvaja a 

nehlasovalo nula. 

 

(pozn: Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 7.3.2019 

Bod 8-Nájom pozemku v k.ú. Jarovce, p.č. 870/1 spoločnosti 
DCJ, s.r.o.-návrh p. Vagača 

 Prítomní: 36 Áno 34 Nie: 0 Zdržal sa: 2 Nehlasovali: 0 

Klub Team Vallo:   
L. Antalová Plavúchová ÁNO A. Berka  ÁNO 

M. Brat  ÁNO M. Debnárová ÁNO 

T. Kratochvílová,I.nám. ÁNO R. Lamoš  ÁNO 

J. Mrva  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková   I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič ÁNO M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák ÁNO 

M. Vlačiky   
 

 
Team Bratislava – Zmena z dola (Team BA – ZZ):   
J. Budaj ÁNO G. Ferenčáková  ÁNO 

P. Hochschorner  ÁNO J. Káčer ÁNO 

Ľ. Krajčír  J. Krúpa  ÁNO 

R. Kunst ÁNO A. Ožvaldová  ÁNO 

E. Pätoprstá  ZDRŽAL SA Z. Zaťovičová ÁNO 
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Klub nezávislých poslancov:   
K. Augustinič ÁNO M. Chren   

R. Jenčík  T. Korček ÁNO 

M. Kuruc  S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler ZDRŽAL SA 
 

SaS-OKS_NOVA:   
Z. Aufrichtová  P. Cmorej  ÁNO 

V. Dolinay  ÁNO G. Grendel ÁNO 

J. Karman ÁNO 
 

Naša Bratislava:   
D. Čahojová  ÁNO J. Hrčka ÁNO  

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
 

Nezaradení poslanci:   
J. Buocik ÁNO  P. Pilinský  

koniec poznámky)  
 

Predseda návrhovej komisie 

JUDr. Milan   V e t r á k , PhD., poslanec MsZ: 

A teraz, pán primátor, môžme dať, môžte dať hlasovať 

o návrhu uznesenia ako celku už v znení tohto pozmeňujúceho 

návrhu, ktorý bol schválený. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Áno, ďakujem veľmi pekne.  

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 
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Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomných je tridsaťsedem. 

Za tridsaťsedem, proti nula, zdržalo sa nula a 

nehlasovalo nula poslankýň a poslancov. 

Ďakujem veľmi pekne. 

 

(pozn: Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 7.3.2019 

Bod 8-Nájom pozemku v k.ú. Jarovce, p.č. 870/1 spoločnosti 
DCJ, s.r.o.-hlasovanie o uznesení v znení prijatej zmeny 

ako o celku 
 Prítomní: 37 Áno 37 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 0 

Klub Team Vallo:   
L. Antalová Plavúchová ÁNO A. Berka  ÁNO 

M. Brat  ÁNO M. Debnárová ÁNO 

T. Kratochvílová,I.nám. ÁNO R. Lamoš  ÁNO 

J. Mrva  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková   I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič ÁNO M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák ÁNO 

M. Vlačiky ÁNO  
 

Team Bratislava – Zmena z dola (Team BA – ZZ):   
J. Budaj ÁNO G. Ferenčáková  ÁNO 

P. Hochschorner  ÁNO J. Káčer ÁNO 

Ľ. Krajčír  J. Krúpa  ÁNO 

R. Kunst ÁNO A. Ožvaldová  ÁNO 

E. Pätoprstá  ÁNO Z. Zaťovičová ÁNO 
 

Klub nezávislých poslancov:   
K. Augustinič ÁNO M. Chren   

R. Jenčík  T. Korček ÁNO 

M. Kuruc  S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler ÁNO 
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SaS-OKS_NOVA:   
Z. Aufrichtová  P. Cmorej  ÁNO 

V. Dolinay  ÁNO G. Grendel ÁNO 

J. Karman ÁNO 
 

Naša Bratislava:   
D. Čahojová  ÁNO J. Hrčka ÁNO  

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
 

Nezaradení poslanci:   
J. Buocik ÁNO  P. Pilinský  

koniec poznámky)  
 

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa 

týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. 

Jarovce, parc. č. 870/1, spoločnosti DCJ, s.r.o., so sídlom 

v Bratislave 

Uznesenie  
zo dňa 07. 02. 2019 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 

písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov nájom časti pozemku registra „C“ v 

Bratislave, k. ú. Jarovce, parc. č. 870/1 – zastavané 

plochy a nádvoria vo výmere 70 m², spoločnosti DCJ, s.r.o., 

so sídlom na Hlavnom námestí v Bratislave, IČO 50900854, za 

účelom realizácie úpravy existujúceho vjazdu pre stavbu 
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„Design Center Jarovce, Bratislava – Jarovce“ – stavebný 

objekt SO-403 Dopravné napojenie Jantárová ulica, ktoré 

rieši napojenie areálovej komunikácie na komunikáciu 

Jantárová, na dobu neurčitú, za nájomné:  

1. 30,00 Eur/m²/rok za obdobie od nadobudnutia účinnosti 

nájomnej zmluvy do konca mesiaca, v ktorom nadobudne 

právoplatnosť kolaudačné rozhodnutie na stavbu na 

predmete nájmu, čo predstavuje 2100,00 Eur ročne, 

2. 30,00 Eur/m²/rok za obdobie od mesiaca nasledujúceho po 

mesiaci, v ktorom nadobudne právoplatnosť kolaudačné 

rozhodnutie na stavbu na predmete nájmu na dobu 

neurčitú, čo predstavuje 2100,00 Eur ročne,  

s podmienkou: 

Nájomná zmluva bude nájomcom podpísaná do 30 dní od 

schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného 

mesta SR Bratislavy. V prípade, že nájomná zmluva nebude 

nájomcom v uvedenej lehote podpísaná, uznesenie stratí 

platnosť. 

Návrh na schválenie nájmu časti pozemku registra „C“ 

v k. ú. Jarovce, parc. č. 870/1 vo výmere 70 m², 

spoločnosti DCJ, s.r.o., ako prípad hodný osobitného 

zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 

Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov predkladáme 
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z dôvodu, že pre vydanie stavebného povolenia na realizáciu 

úpravy existujúceho vjazdu pre stavbu „Design Center 

Jarovce, Bratislava – Jarovce“ – stavebný objekt SO 403 

Dopravné napojenie Jantárová ulica, ktoré rieši napojenie 

areálovej komunikácie na komunikáciu Jantárová, potrebuje 

žiadateľ preukázať k dotknutej časti pozemku vlastnícke 

alebo iné právo podľa § 139 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o 

územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v 

znení neskorších predpisov. 

koniec poznámky) 

 

 

BOD 9 NÁVRH NA SCHVÁLENIE PRÍPADU HODNÉHO 
OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 
NÁJMU ČASTI POZEMKU V BRATISLAVE, 
K.Ú. PETRŽALKA, PARC. Č. 4375/3, NA 
REKONŠTRUKCIU KONTAJNEROVÉHO 
STOJISKA 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ideme asi k bodu deväť.  

Bod deväť hovorí o Návrhu na schválenie prípadu 

hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti 
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pozemkjov v Bratislave, katastrálne územie Petržalka, 

parcelné číslo 4375/3, na rekonštrukciu kontajnerového 

stojiska. 

Za spracovávateľa nech sa páči, pán Szabo, máte 

slovo. 

Mgr. Tomáš   S z a b o , riaditeľ sekcie právnych činností: 

Účelom nájmu je dobudovanie a reg, respektíve 

rekonštrukcia a užívanie kontajnerového stojiska k bytovému 

domu  vo na ulici Wolkrovej.  

Celková výmera je dvadsaťjedna metrov štvorcových.  

Stanoviská odborných oddelení sú súhlasné, respektíve 

pre pripomienky sú zapracované do nájomnej zmluvy. 

Eee finančná komisia materiál prerokovala, odporu 

odporučila predložený materiál schváliť. 

Mestská rada odporúča materiál prerokovať. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Nech sa páči, priestor na diskusiu. 

Pán Polakovič,  
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nech sa páči. 

Igor   P o l a k o v i č ,    poslanec MsZ: 

Ja len takú ako do budúcna vec, na ktorej by sme sa 

mali zamyslieť, lebo osobne považujem takéto projekty za 

dokonca verejnoprospešné a zamyslieť, či, čo vôbec pýtať 

nájomné, alebo v akej výške pýtať nájomné za rekonštrukciu 

a skultúrnenie takýchto stojísk.  

Taký, mentl nout (mental note) pre samého seba, možno 

na nás. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Pán Dolinay,  

máte slovo. 

Mgr. Vladimír   D o l i n a y ,  poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo. 

Eee, ďakujem za túto poznámku. Tiež si vlastne my 

myslím, že prakticky tu vlastne vlastníci tých bytov chcú 

investovať do nášho pozemku, ktorý chcú skultúrniť, 

skrášliť. 
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A tu len ešte jednu poznámočku by som chcel tiež 

podotknúť, že oni si dali žiadosť ešte 

v dvetisícsedemnástom. O necelé tri mesiace uplynie dva 

roky, kde vlastne mesto po rôznych naťahovačkách vlastne až 

teraz im to ideme schváliť, čo oceňujem teda, že ideme už 

konečne im tento zámer schváliť.  

Že či sa nezamyslieť, či musí byť takáto peripetia 

pri pár metrov štvorcových kde vlastne samí vlastníci bytov 

chcú investovať vlastné peniaze do nášho pozemku. A či ne 

neni možné zamyslieť sa nad nejakým lepším mechanizmom? 

Ja viem, že štatút nedovoľuje takéto niečo, že musí 

to ísť cez zastupiteľstvo, či sa nezamyslieť nad zmenou 

možno štatútu, ale akože, každý meter štvorcový, aby 

prechádzal zastupiteľstvom a prakticky po dvoch rokoch, zdá 

sa mi to, že mohli by sme byť trošku flexibilnejší v tomto. 

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Pán Vetrák. 
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Predseda návrhovej komisie 

JUDr. Milan   V e t r á k , PhD., poslanec MsZ: 

Ja len pána kolegu doplním, že tá ich peripetia sa 

ešte nekončí, lebo oni si teraz prenajímajú pozemok, ale 

potom, keďže to budú upravovať to kontajnerové stanovište, 

tak to je drobná stavba, čiže ešte pôjdu cez stavebný úrad.  

Takže ich peripetia ešte nekončí. Tie ich peripetiá 

pokračuje a máme príklady z Petržalky kontajnerových 

stojísk. Včera na klube sme o tom, som o tom hovoril, kde 

dva roky trvá so stavebným úradom ešte, kým sa dokopú 

k tomu.  

Takže ich peripetia určite nekončí. 

A druhá vec. 

To asi odpovie predkladateľ, k to, k tým nájmom. Ja 

osobne si myslím, že keďže ide o hodno, eee, prípad hodný 

osobitného zreteľa, tak si asi nepomôžeme, ale to asi povie 

predkladateľ, že či musia ísť všetky takéto malé nájmy cez 

zastupiteľstvo. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Pani po pos námestníčka Štasselová,  

máte slovo. 
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Ing. arch. Lucia    Š t a s s e l o v á ,   

námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Viacerí eee, z vedenia sme sedeli s hlavnou 

architektkou, aj ona sa prihlásila, takže povie vlastne 

svoj vstup. 

Vieme o tom, myslíme na to, aby sa tie procesy 

urýchlili, aby boli zjednodušené. Už teraz sú na našej 

webovej stránke zavesené kritériá, ale tieto zverovania, 

alebo prenájmy trvajú naozaj dlho.  

My chceme teda ešte ponúknuť aj záujemcom nejaké typy 

projektov. Niektoré sú už spracované, niektoré sa dopracujú 

a ten, vlastne, stavebný úrad pokiaľ nemajú žiadatelia 

vzťah k pozemku, tak samozrejme, to nedajú. 

Čiže, toto je tá podmienka. 

Takže, vieme o tom, chceme to zrýchliť a chceme to 

podporiť.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Pani poslankyňa Pätoprstá. 
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Ing. arch., Mgr. art.  Elena   P ä t o p r s t á ,  

poslankyňa MsZ: 

Navrhujem, aby tam bola ročná suma jedno euro. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán Szabo,  

chcete na to nejak reagovať? 

Mgr. Tomáš   S z a b o , riaditeľ sekcie právnych činností: 

Pokiaľ je to pozmeňujúci návrh, tak je treba o tom 

hlasovať.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Je treba o tom hlasovať?  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Áno. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Bojím sa, bojím sa tej nesystémovosti, presne to, to 

je náš jediný problém, že  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 
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Mo mô možno, pani poslankyňa, možno by sme mohli 

uroviť to, že, že začneme pracovať na tom ako pred tým. 

Finančná komisia už začala robiť s magistrátom na tom 

systémovejšom eee od eee eee teda systémovejšom sume za za 

tie prechody, tak by sme mohli urobiť to, že urobíme nejaký 

materiál, ktorý dáme schváliť, ktorý to nejak urobí pre 

všetkých. Pre všetkých. 

Lebo, ako. Asi sa všetci na tom zhodneme, že na tomto 

mesto nebude chcieť nejakým spôsobom ryžovať, ani neryžuje, 

sú to drobné, ale je to dobré gesto pre všetkých, kto chcú 

nejakým spôsobom zlepšiť to, ako vyzerá náš verejný 

priestor a kontajnerové sto stojiská k tomu výrazne patria.  

Dobre. 

Ďakujem veľmi pekne. 

A my si to dávame ako úlohu na strane magistrátu. 

Pán Hrkčka, pán poslanec Hrčka,  

nech sa páči. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Ja len jedno ku kontajnerovým stojiskám. Že 

v minulosti tu kontajnerové stojiská stávali na magistráte 
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aj dva roky, kým sa dostali na toto zastupiteľstvo, potom 

sa to trošku zrýchlilo, ale naozaj jedna z vecí, ktorá je, 

že oplotenie a uzavretie kontajnerového stojiska v zmysle 

akéhokoľvek verejného poriadku je v záujme mesta 

a mestských častí.  

Tam je jedna taká drobnosť, že v nájomnej zmluve sa 

dáva povinnosť, pokiaľ to stojisko neni uzavreté, tak zaňho 

zodpovedá prakticky nikto, ale v momente keď sa uzavrie, 

tak v nájomnej zmluve je povinnosť tých čo si to oplotia, 

do troch metrov v okolí sa starať o poriadok. Preto si, 

naporíklad, veľké množstvo kontajnerových stojísk je 

uzamknutých, ale neni oficiálne prenajaté, lebo tí ľudia sa 

nechcú a je tam pod hrozbou pokuty pokiaľ neodpracú. Aj 

toto by si trebalo zvážiť.  

My by sme určite v rámci mestskej časti chceli 

spraviť to, že eee, ako o ten poriadok okolo tých kontajn, 

uzavretých kontajnerových stojísk by sa na tom kľudne mohla 

participovať mestská časť, ale za podmienky, že povedzme to 

okolie je nejakým spôsobom monitorované a dá sa ten, ten 

kto robí zle identifikovať (gong) a potom riešiť v nejakom 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Podľa mňa, výborný nápad. 
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Pani hlavná architektka,  

nech sa páči. 

Ing. arch. Ingrid   K o n r a d ,  hlavná architektka: 

Ďakujem.  

Veľmi stručne. 

My sme na mestskej rade o tom hovorili. Predstavili 

sme vedeniu a predstavíme poslancom v najbližšom období 

manuál, koncepciu ako riešiť tieto stojiská.  

Pred tým chceme sa stretnúť so zástupcami mestských 

častí, takže do, dovolíme si osloviť starostov 

a a oddelenia, aj stavebné úrady a umožnite nám tieto 

stretnutia, lebo viem, že niektoré mestské časti majú 

vlastné manuály, aby sme sa, aby sme sa v tomto dohodli, 

ako ďalej postupovať. 

A čo sa týka teda tohto, tohto procesného, tak treba 

si uvedomiť, naozaj tieto materiály boli od teraz ešte 

v podstate dvetisícsedemnásty žiadosti. Ako, minulý rok bol 

trištvrte roka absolútne neproduktívny z hľadiska 

zastupiteľ zastupiteľstiev, a práve tieto majetkové veci na 

to doplácali.  
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Ako som ja už spomínal, my budeme usilovať, sa 

usilovať niektoré materiály, ktoré sú takto jasné ako sú 

kontajnerové stojiská, alebo aj iné okamžite vyriešiť a dať 

im prednosť. 

Pán Záhradník, 

nech sa páči. 

PhDr. JUDr. Branislav   Z á h r a d n í k ,    poslanec MsZ: 

Pekne. 

Obávam sa, že preniesť kompetenciu, ktorú nám dáva 

zákon ako zastupiteľstvu s nakladania s majetkom mesta asi 

nevieme na niekoho iného, aby sme teda zrýchlili, povedzme, 

administráciu takýchto žiadostí, ale tiež sa pripájam 

k tomu, čo tu kolegovia povedali, že ak trvá dva roky 

administrovanie takejto banálnej veci, tak to naozaj pre 

občanov nie je, nie je dobrá správa. A skôr si myslím, že 

je to vizitka ako fungoval magistrát v minulosti a verím, 

že v tomto našom novom období sa takéto veci nebudú diať 

a že budeme tieto pomerne jednoduché, rýchle a flexibilné 

záležitosti naozaj v zastupiteľstve riešiť tak, aby občania 

z toho nemali zlý pocit.  
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Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Pokiaľ nie sú žiadne ďalšie blízke pri príspevky do 

debaty, odovzdávam slovo návrhovej komisii. 

Predseda návrhovej komisie 

JUDr. Milan   V e t r á k , PhD., poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo. 

Keďže nebol podaný žiadny pozmeňujúci návrh, ani nič 

nebolo zobraté autoremedúrou, budeme schvaľovať návrh 

uznesenia tak, ako ho, ste ho mali doručený. 

Ide o osobitný zreteľ, čiže tri pätiny všetkých 

poslancov. 

Nájom časti pozemku, Wolkrova ulica, Petržalka-

Bratislava, v pôvodnom znení. 

Pán primátor,  

môžte dať o tom hlasovať. 
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Ďakujem pekne. 

Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomných je tridsaťdeväť poslankýň a poslancov. 

Za bolo tridsaťdeväť, proti nula, zdržalo sa nula a 

nehlasovalo nula poslancov. 

 

(pozn: Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 7.3.2019 

Bod 9-Nájom pozemku k.ú. Bratislava-Petržalka, p.č. 4375/3 
na rekonštrukciu kontajnerového stojiska 

 Prítomní: 39 Áno 39 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 0 

Klub Team Vallo:   
L. Antalová Plavúchová ÁNO A. Berka   

M. Brat  ÁNO M. Debnárová ÁNO 

T. Kratochvílová,I.nám. ÁNO R. Lamoš  ÁNO 

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič ÁNO M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák ÁNO 

M. Vlačiky   
 

Team Bratislava – Zmena z dola (Team BA – ZZ):   
J. Budaj ÁNO G. Ferenčáková  ÁNO 

P. Hochschorner  ÁNO J. Káčer ÁNO 
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Ľ. Krajčír  J. Krúpa  ÁNO 

R. Kunst ÁNO A. Ožvaldová  ÁNO 

E. Pätoprstá  ÁNO Z. Zaťovičová ÁNO 
 

Klub nezávislých poslancov:   
K. Augustinič ÁNO M. Chren  ÁNO 

R. Jenčík ÁNO T. Korček ÁNO 

M. Kuruc  S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler ÁNO 
 

SaS-OKS_NOVA:   
Z. Aufrichtová  P. Cmorej  ÁNO 

V. Dolinay  ÁNO G. Grendel ÁNO 

J. Karman ÁNO 
 

Naša Bratislava:   
D. Čahojová  ÁNO J. Hrčka ÁNO  

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
 

Nezaradení poslanci:   
J. Buocik ÁNO  P. Pilinský  

koniec poznámky)  

 

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa 

týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. 

Petržalka, parc. č. 4375/3, na rekonštrukciu kontajnerového 

stojiska 

Uznesenie  
zo dňa 07. 02. 2019 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 
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ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. 

c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov nájom časti pozemku registra „C“ KN v 

Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 4375/3 – ostatné 

plochy vo výmere 21 m², pre vlastníkov bytov a nebytových 

priestorov bytového domu Wolkrova č. 5, 7, 9, v zastúpení: 

Bytové družstvo Petržalka so sídlom Budatínska 1 v 

Bratislave, IČO 00169765, za účelom dobudovania 

(rekonštrukcie) a užívania kontajnerového stojiska k 

bytovému domu Wolkrova č. 5, 7, 9, súpis. č. 1135, na 

pozemkoch, parc. č. 4376, parc. č. 4377 a parc. č. 4378, na 

dobu neurčitú, za nájomné 5,00 Eur/m²/rok, 

s podmienkou: 

Nájomná zmluva bude nájomcom podpísaná do 30 dní od 

schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného 

mesta SR Bratislavy. V prípade, že nájomná zmluva v tejto 

lehote nebude nájomcom podpísaná, toto uznesenie stratí 

platnosť. 

Nájom pozemku uvedený v návrhu uznesenia je predložený ako 

prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) 

zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov, pretože iný spôsob prenájmu vzhľadom 
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na špecifikácie, ktoré tento nájom charakterizujú, by nebol 

účelný. 

koniec poznámky) 

 

 

BOD 10 NÁVRH NA PREDAJ AKO PRÍPADU HODNÉHO 
OSOBITNÉHO ZRETEĽA TÝKAJÚCEHO SA 
POZEMKU V BRATISLAVE, TOMANOVA 
ULICA, K. Ú. VAJNORY, PARC. Č. 
1942/4, ZUZANE KOVÁČIKOVEJ 
A RASTISLAVOVI KOVÁČIKOVI 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Nech sa páči, poďme na bod číslo desať, Návrh na 

predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa 

pozemku v Bratislave, Tomanova ulica, katastrálne územie 

Vajnory, parcelné číslo 1942/4, Zuzane Kováčikovej 

a Rastislavovi Kováčikovi. 

Za spracovávateľa dávam slovo pánovi Szabovi. 
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Mgr. Tomáš   S z a b o , riaditeľ sekcie právnych činností: 

Žiadatelia požiadali o odkúpenie predmetného pozemku 

za účelom jeho pričlenenia k susednému pozemku eee v 

prospech žiadateľov, ktorý je v ich vlastníctve.  

Celková výmera je sedemdesiatpäť metrov štvorcových. 

Stanoviská odborných oddelení sú súhlasné. 

Finančná komisia materiál prerokovala s požiadavkou 

na doplnenie stanoviska súčasného starostu. Eee, stanovisko 

bolo doplnené a súčasný starosta mestskej časti potvrdzuje 

súhlasné stanovisko. 

Mestská rada odporúča materiál prerokovať. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Nech sa páči, priestor na vašu diskusiu. 

Pán Tešovič,  

nech sa páči, máte slovo. 

Mgr. Rastislav   T e š o v i č ,    poslanec MsZ: 

Ďakujem veľmi pekne. 
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Materiál bol prerokovaný vo finančnej komisii s tým, 

že teda ďakujem za doplnenie, predkladateľovi za do 

doplnenie stanoviska nového pána starostu mestskej časti. 

Ja mám pozmeňujúci návrh, eee, ktorý sa týka priamo 

ceny, lebo pri tej navrhovanej cene, ktorá tam je, 

šesťdesiatštyri celá šesťdesiatdva eur za meter štvorcový, 

naozaj, toto, táto cena neni reá, nie je reálna, a preto 

navrhujem doplniť, respektíve zmeniť návrh uznesenia 

v texte  

za cenu šesťdesiatštyri celá šesťdesiatdva eur za 

meter štvorcový, čiarka, celkom za kúpnu cenu 

štyritisícosemstoštyridsaťšesť celá päťdesiat eur,  

tento text navrhujem nahradiť textom  

za cenu stopäťdesiat eur za meter štvorcový, celkom 

za kúpnu cenu jedenásťtisícdvestopäťdesiat eur.  

Vychádza to naozaj z reálnych cien, za ktoré sa 

obdobné pozemky v mieste a v danom čase momentálne 

predávajú.  

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Pán Káčer. 
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Ing. Juraj   K á č e r , 

námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem pekne za slovo. 

Ja len by som, ja mám procedurálny návrh, nie návrh 

k tomuto bodu, lebo podľa mňa, tá realita ukazuje, sme si 

zrušili všetky prestávky, poposúvali obedy.  

Podľa mňa, my nebudeme nejak dlho čakať na 

obyvateľov, tak ja dávam procedurálny návrh, a je to obed 

teda zmenili do tých starých koľají, aby ten obed bol 

normálne o dvanástej, keďže je pripravený a a normálne že 

pokračovali v tom starom spôsobe rokovania.  

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

(poznámka: počuť mužský hlas „O tom sa hlasuje hneď 

asi“) 

Ďakujem veľmi pekne. 

Takže, asi, asi. 

Pán Vetrák, môžeme dať o tomto procedurálnom návrhu 

teraz?  
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(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Prosím? 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Takže, hlasujme o tomto procedurálnom návrhu pána 

Káčera. 

Počkajte, sekundu. 

Čo tam sa moce. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Nie s obedom.  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Však dobre, ale vedia to za pol hodinu zmeniť? 

O dvanástej. To je ešte dvadsať minút. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Do dobre.  

Tak poďme, pokračujme ďalej a potom sa k tomu 

vrátime. Dobre? 

(poznámka: počuť slová „Voľáku prestávku si dajme.“ 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 
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Stiahnite zatiaľ procedurálny návrh a zistíme, či to 

je možné. 

Že pán Káčer,  

nech sa páči. 

Ing. Juraj   K á č e r , 

námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Tak som, nechcel som spôsobiť takéto problémy. Ja som 

myslel, že to teda neni problém.  

Tak v tomto prípade by som o dvanástej chcel poprosiť 

nejakú pätnásť dvadsaťminútovú prestávku, aby sme mohli ísť 

aj na wécé (WC) a podobne. 

To, treba to hlasovať? 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Dobre. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Takže čo?  
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Ing. Juraj   K á č e r , 

námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

tak to máte dať hlasovať. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Takže hlasujme o tom, aby sme o dvanástej urobili 

pätnásťminútovú prestávku. 

A obed bude o druhej.  

Ešte viac niekto môže skomplikovať? Môžme. (so 

smiechom) 

(poznámka: zasmiatie v rokovacej sále) 

Ale v podstate u urobme to už asi takto, aby sme 

kuchárov nejak sa nedotkli.  

To znamená, že iba to zopakujem. O dva o dvanástej 

pätnásťminútová prestávka a o druhej obed. 

Prosím vás, hlasujte o tomto návrhu.  

Iba rukami stačí, hej? Tak je to.  

Dobre. 

(Hlasovanie.) 
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Ďakujem veľmi pekne. 

Poďme teda ďalej k k tomuto bodu číslo desať.  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Vrátite mi to tam, aby som videl? (poznámka: 

požiadavka na informatikov, aby vrátili obrazovku s menami 

prihlásených do diskusie) 

Nech sa páči,  

pán Lamoš, máte slovo. 

Ing. Roman   L a m o š ,  poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne za slovo. 

Eee, chcel by som sa vrátiť opäť k bodu Vajnory.  

Eee, my sme na finančnej komisii tento bod preberali 

s tým, že eee my sme sa k cene samotnej nedostali. Dostali 

sme sa iba k tomu, že sme požiadali starostu Vajnor, aby sa 

k tomu vyjadril. 

Táto cena, ktorá bola predložená navrhovateľom, je 

hlboko pod cenou, za ktorú keď to navrhovateľ kúpi, tak 

získa stavebný pozemok vo Vajnoroch. 

Ďakujem. 
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre. 

Ďakujem pekne. 

Pani Debn, pani po, pani poslankyňa Debnárová,  

nech sa páči. 

Ing. Monika   D e b n á r o v á ,   poslankyňa MsZ: 

Ďakujem za slovo. 

Ja som sa len chcela prikloniť k návrhu Rastislava 

Tešoviča, nakoľko cena vo Vajnoroch, pokiaľ sa predávajú 

pozemky, sa hodnotí zhruba okolo dvesto, dvestopäťdesiat 

euro pokiaľ ide o stavebné. A pokiaľ ide o predzáhradky, 

tak zhruba tých sto euro určite sa kupujú predzáhradky.  

Takže, tých stopäťdesiat je, podľa mňa, v pohode. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Dávam teraz slovo návrhovej komisii. 

Budeme asi dve, dve hlasovania urobíme, hej?  
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Predseda návrhovej komisie 

JUDr. Milan   V e t r á k , PhD., poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo. 

Áno, budú zase dve hlasovania. Najprv o pozmeňujúcom 

návrhu, ktorý spočíva v tom, že v návrhu uznesenia tú cenu 

šesťdesiatštyri šesťdesiatdva meníme na za stopäťdesiat 

a celkovú sumu kúpnu cenu štyritisícosemstoštyridsaťšesť 

päťdesiat meníme na jedenásťtisícdvestopäťdesiat eur.  

Čiže, o tomto pozmeňujúcom návrhu ideme hlasovať 

najskôr a následne o celom návrhu uznesenia. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Ďakujem veľmi pekne. 

Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomných je štyridsaťjedna. 

Za bolo štyridsaťjedna, proti nula, zdržalo sa nula a 

nehlasovalo nula poslancov a poslankýň. 
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(pozn: Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 7.3.2019 

Bod 10-Predaj pozemku v k.ú. Vajnory, p.č. 1942/4 Zuzane 
Kováčikovej a Rastislavovi Kováčikovi-návrh p. Tešoviča 

 Prítomní: 41 Áno 41 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 0 

Klub Team Vallo:   
L. Antalová Plavúchová ÁNO A. Berka  ÁNO 

M. Brat  ÁNO M. Debnárová ÁNO 

T. Kratochvílová,I.nám. ÁNO R. Lamoš  ÁNO 

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič ÁNO M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák ÁNO 

M. Vlačiky ÁNO  
 

Team Bratislava – Zmena z dola (Team BA – ZZ):   
J. Budaj ÁNO G. Ferenčáková  ÁNO 

P. Hochschorner  ÁNO J. Káčer ÁNO 

Ľ. Krajčír  J. Krúpa  ÁNO 

R. Kunst ÁNO A. Ožvaldová  ÁNO 

E. Pätoprstá   Z. Zaťovičová ÁNO 
 

Klub nezávislých poslancov:   
K. Augustinič ÁNO M. Chren  ÁNO 

R. Jenčík ÁNO T. Korček ÁNO 

M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler ÁNO 
 

SaS-OKS_NOVA:   
Z. Aufrichtová  P. Cmorej  ÁNO 

V. Dolinay   G. Grendel ÁNO 

J. Karman ÁNO 
 

Naša Bratislava:   
D. Čahojová  ÁNO J. Hrčka ÁNO  

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
 

Nezaradení poslanci:   
J. Buocik ÁNO  P. Pilinský ÁNO 

koniec poznámky)  
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pokračujeme ďalej. 

Predseda návrhovej komisie 

JUDr. Milan   V e t r á k , PhD., poslanec MsZ: 

Teraz môžeme hlasovať o návrhu uznesenia ako o celku 

už v zmysle toho prijatého pozmeňujúceho návrhu. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Eee, čo mám teraz urobiť zase?  

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomných je štyridsaťjedna. 

Za bolo štyridsaťjedna, proti nula, zdržalo sa nula a 

nehlasovalo nula poslancov. 
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(pozn: Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 7.3.2019 

Bod 10-Predaj pozemku v k.ú. Vajnory, p.č. 1942/4 Zuzane 
Kováčikovej a Rastislavovi Kováčikovi-hlasovanie o celku 

s prijatou zmenou 
 Prítomní: 41 Áno 41 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 0 

Klub Team Vallo:   
L. Antalová Plavúchová ÁNO A. Berka  ÁNO 

M. Brat  ÁNO M. Debnárová ÁNO 

T. Kratochvílová,I.nám. ÁNO R. Lamoš  ÁNO 

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič ÁNO M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák ÁNO 

M. Vlačiky ÁNO  
 

Team Bratislava – Zmena z dola (Team BA – ZZ):   
J. Budaj ÁNO G. Ferenčáková  ÁNO 

P. Hochschorner  ÁNO J. Káčer ÁNO 

Ľ. Krajčír  J. Krúpa  ÁNO 

R. Kunst ÁNO A. Ožvaldová  ÁNO 

E. Pätoprstá   Z. Zaťovičová ÁNO 
 

Klub nezávislých poslancov:   
K. Augustinič ÁNO M. Chren  ÁNO 

R. Jenčík ÁNO T. Korček ÁNO 

M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler ÁNO 
 

SaS-OKS_NOVA:   
Z. Aufrichtová  P. Cmorej  ÁNO 

V. Dolinay   G. Grendel ÁNO 

J. Karman ÁNO 
 

Naša Bratislava:   
D. Čahojová  ÁNO J. Hrčka ÁNO  

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
 

Nezaradení poslanci:   
J. Buocik ÁNO  P. Pilinský ÁNO 

koniec poznámky)  
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(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa 

týkajúceho sa pozemku v Bratislave, Tomanova ulica, k. ú. 

Vajnory, parc. č. 1942/4, Zuzane Kováčikovej a Rastislavovi 

Kováčikovi 

Uznesenie  
zo dňa 07. 02. 2019 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. 

e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov predaj novovytvoreného pozemku 

registra „C“ KN v k. ú. Vajnory, parc. č. 1942/4 – orná 

pôda vo výmere 75 m², ktorý vznikol podľa GP č. 154/2017 

odčlenením z pozemku registra „E“ KN v k. ú. Vajnory, parc. 

č. 3023/1 – ostatná plocha vo výmere 637 m², zapísaný na LV 

č. 5389, do bezpodielového spoluvlastníctva manželov Zuzany 

Kováčikovej a Rastislava Kováčika, obaja bytom    , 

Bratislava, za cenu 150,00 Eur/m², celkom za kúpnu cenu 11 

250,00 Eur,  

s podmienkami: 

1. Kúpna zmluva bude kupujúcimi podpísaná do 30 dní od 

schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného 

mesta SR Bratislavy. V prípade, že kúpna zmluva nebude 
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kupujúcimi v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie 

stratí platnosť. 

2. Kupujúci uhradia celú kúpnu cenu naraz do 30 dní od 

podpísania kúpnej zmluvy obidvoma zmluvnými stranami. 

Predaj sa navrhuje schváliť ako prípad hodný osobitného 

zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 

Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu 

majetkovoprávneho usporiadania pozemku, ktorý žiadatelia 

žiadajú pričleniť k pozemku v ich vlastníctve. Predajom 

pozemku dôjde k sceleniu pozemkov vo vlastníctve 

žiadateľov. Iné formy predaja pozemku uvedené v § 9a zákona 

SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov poukazujúc na situovanie pozemku vo vlastníctve 

žiadateľov a predávaného pozemku, keď predajom predmetného 

pozemku dôjde k sceleniu pozemkov a vytvoreniu 

majetkovoprávne usporiadaného celku vo vlastníctve 

žiadateľov, by nebolo vhodné aplikovať na tento prípad. 

koniec poznámky) 
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BOD 11 NÁVRH NA VYHLÁSENIE DŇA KONANIA 
VOĽBY MESTSKÉHO KONTROLÓRA HLAVNÉHO 
MESTA SR BRATISLAVY 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Poďme rovno teda k bodu číslo jedenásť, pred 

prestávkou to ešte stihneme.  

Návrh na vyhlásenie dňa konania voľby mestského 

kontrolóra hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. 

Ja by som chcel možno povedať pár slov k tomu.  

Pán hlavný kontrolór ostáva v komunálnom prostredí, 

ale končí ako hlavný kontrolór nášho mesta.  

Musím povedať, že doterajšia spolupráca bola veľmi 

korektná a skvelá.  

Dohodli sme sa s pánom Šinálym, že ostane, keď budeme 

potrebovať, v nejakom kontakte, alebo v nejakom zväzku 

s Bratislavou tak, aby nové, nový hlavný kontrolór mal 

dostatočný čas, alebo dostatočný priestor pochopiť všetky 

súvislosti, za čo mu sa chcem aj poďakovať.  

Takže, eee, za (poznámka: počuť slovo „áno“) podpo, 

poprosím pani Kiczegovú, za spracovateľku. 
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Ing. Jarmila   K i c z e g o v á ,  poverená vedením 

organizačného oddelenia: 

No, dobrý deň. 

Takže, je predložený materiál, na základe tej 

informácie, čo povedal pán primátor.  

Vyhlásili sme, teda, vyhlásime na základe toho vášho, 

toho, čo schválite deň konania volieb tak, aby sme dodržali 

zákon. Voľby by sa uskutočnili 25. 4. s tým, že do 16. 3. 

by sme zverejnili, že je vyhlásená na voľba kontrolóra a do 

11. 4. by dávali prihlášky záujemcovia. 

Máte na stole nové uznesenie, kde sú doplnené mená 

členov komisie, ktorá bude posudzovať náležitosti. Je to 

doplnené tak, aby tam mal zástupcu každý poslanecký klub aj 

nezaradení poslanci.  

Je to dôležité najmä kvôli tomu, že napríklad pri 

poslednej voľbe sme mali desať záujemcov, z ktorých štyroch 

hneď vylúčila táto komisia už pre nesplnenie náležitostí.  

Eee, toľko asi. 

Aj, ja, a je to pripravené ako tajná voľba čle, tohto 

mestského kontrolóra. 
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Nech sa páči, diskusia. 

Nech s, nech sa páči, otvorim diskusiu.  

Pani prvá námestníčka,  

nech sa páči, máte slovo. 

Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Eee, ja by som k tomuto bodu chcela predložiť návrh 

na znenie nového uznesenia. Súvisí to s tým, čo povedal pán 

primátor. 

Mestské zastupiteľstvo súhlasí so zmenou uznesenia 

28/2018 zo dňa 19. 2. 2018  

a v texte na miesto  

a s platnosťou od 1. januára 2019 do 31. marca 2019 

na, a platnosťou od 1. januára 2019 do ukončenia výkonu 

funkcie mestského kontrolóra. 

Ďakujem. 
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Myslím, že si to môžem si osvojiť autoremedúrou.  

Nech sa páči,  

pani starostka Čahojová, máte slovo. 

Dana   Č a h o j o v á , poslankyňa MsZ: 

Ďakujem veľmi pekne. 

Aj keď sa za slovo, aj keď sa o tejto teda zmene už 

tak hovorí v kuloároch dlhšie, tak musím povedať, že táto 

správa nebola pre mňa úplne radostná, lebo si myslím, že 

práve v tejto chvíli treba poďakovať pánovi Šinálymu za 

službu, lebo je orgánom mestského zastupiteľstva, 

predovšetkým orgánom poslancov, ktoré tu zažil veľmi ťažké 

obdobia a vykonával svoju službu pre hlavné mesto 

Bratislava v rámci svojich možností a schopností skutočne, 

si myslím, statočne a dobre a ja by som mu v mene poslancov 

a vo svojom mene teda najmä za to minulé obdobie, ktoré som 

spolu s ním strávila na tejto pôde za jeho prítomnosti, ja 

len štyri roky, chcela veľmi pekne poďakovať a zaželať mu 

na novom pôsobisku nech sa mu darí a zaželať veľa veľa 

zdravia. 

Ďakujem. 
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(poznámka:  potlesk) 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

On, pán Šinály tu ešte skoro dva mesiace bude s nami 

ako hlavný kontrolór. Ešte mu budeme určite ďakujeť. 

Ale ďakujem veľmi pekne pani starostke. 

Pán Budaj,  

máte slovo. 

Ján   B u d a j ,    poslanec MsZ: 

Verím, že tu ešte pomôže pán Šinály, ale je to chvíľa 

kedy, kedy aj ja chcem mu poďakovať za to, čo urobil. 

Práca pána Šinályho nebola docenená vždy v tomto 

zastupiteľstve, jeho správy majú silný obsah a môžme sa  

k nim vracať nie iba pre poučenie, ale práve preto, že 

mnohé jeho upozornenia platia aj v tejto chvíli a bojím sa, 

že ešte ne dlhú dobu platiť budú. 

Čiže, ešte raz ďakujem a verím, že prácu, ktorú 

urobil pre Bratislavu, budeme ešte aj v budúcnosti 

zhodnocovať. 
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Pán Vagač. 

Nech sa páči. 

Ing. Matej   V a g a č ,    poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Ja sa chcem len spýtať, že či to musí prebehnúť ako 

tajná voľba, lebo však vieme, že čo sa všetko dialo 

s voľbami na ústavných sudcov. Si myslím, že môžme ako 

verejne. Že či by sme si to vedeli aj tak zmeniť 

v rokovacom poriadku, aby to bolo jasné sa prihlásenie 

potom k tomu kandidátovi koho chceme. 

Čiže, to dávam na  zváženie, že či, či takéto, takáto 

zmena rokovacieho poriadku môže nastať. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Pani Kiczegová. 
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Ing. Jarmila   K i c z e g o v á ,  poverená vedením 

organizačného oddelenia: 

Ak si to zmeníte na verejnú, bude verejná. Len treba 

rátať s tým, že sa môže prihlásiť pätnásť, dvadsať 

kandidátov, ktorí budú zaradení do výberového konania 

a budete verejne o každom jednom musieť hlasovať.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Áno. 

Však to ne neni, verejne hlasujeme stále. Takže, to 

neni.  

Ing. Jarmila   K i c z e g o v á ,  poverená vedením 

organizačného oddelenia: 

Ale tam o každom jednom. Samostatne o každom jednom. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Aha, to znamená, že tajná voľba by bola. 

Ing. Jarmila   K i c z e g o v á ,  poverená vedením 

organizačného oddelenia: 

By bola jeden lístoček, kde zaškrtnú. 
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Aha, okej, rozumiem. 

Dobre.  

Ešte máme čas na toto zvážiť, ja som tiež fanúšikom 

verejnej voľby, samozrejme. 

Ing. Jarmila   K i c z e g o v á ,  poverená vedením 

organizačného oddelenia: 

Ne, nemô, to musíme teraz, lebo teraz je v tomto 

uznesení navrhnutá tajná voľba. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Aha, vlastne teraz. Pardon, to som nevedel.  

To znamená, že skvele, na konci diskusie dáme asi 

o tom hlasovať nejakým spôsobom. 

Alebo má, môžme teraz dať o tom hlasovať? Na konci 

diskusie, nie? 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Aha, navrhneš to, Matej, teda?  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 
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Dobre. 

Takže, napíšeš lístoček, hej?  

No dobre.  

Pán Tešovič,  

nech sa páči. 

Mgr. Rastislav   T e š o v i č ,    poslanec MsZ: 

Ja som len chcel povedať, že tá verejná voľba, to 

nemusí byť dajme tomu pätnásť za sebou hlasovaní, ono sa to 

dá. Tá, tá verejnosť môže spočívať aj v tom, že to môže byť 

kľudne písomná voľba, len s tým, že bude identifikovaný 

každý kto, kto ako hlasuje.  

Čiže, to môže byť kľudne pätnásť mien na jednom 

lístku s tým, že bude jasné, kto. 

To je vec nejakej procedúry.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre. 

Pán Vagač.  

Či nie. 

(poznámka: počuť „Vagač odišiel.“) 
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Si sa prihlásil. Si prihlásený, pán Vagač. 

Dobre, nechce. 

Zrušte pána Vagača. 

To znamená, že  eee, myslím si, že aj keď je so 

stopkou, tak dáme slovo pánovi Šinálymu. 

Nech sa páči, 

pán hlavný kontrolór, máte slovo. 

Ing. Peter   Š i n á l y , mestský kontrolór hlavného mesta 

SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne za slovo. 

Ja by som rád poďakoval niektorým kolegom poslancov 

za veľmi milé slová, ktoré mi padli lepšie ako otázka tých, 

tých uznaní, alebo neuznaní desiatok, možno stoviek 

opatrení, ktoré zväčša boli splnené, ale ako ste sa 

dopočuli, pri predkladaní ročnej správy za rok 

dvetisícdevec, dvetisícdeväťstoosemnásť, množstvo ich 

nebolo realizovaných, čo je teda pre mňa jedna zo smutných, 

jeden zo smutných záverov môjho fungovania vo funkcii 

mestského kontrolóra.  

Každopádne pravda je, že som pánu primátorovi ponúkol 

tú spoluprácu, samozrejme, nie len do konca výkonu mojej 

funkcie, kde ešte budem pracovať na príprave stanoviska 
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k záverečnému účtu, ktorý je teda pomerne dôležitou 

súčasťou, o ktorú sa opierate okrem auditu, ktorý pevne 

verím, že aspoň nejaký bude. Ale aj po skončení tejto 

funkcie. A pán primátor povedal, že teda víta túto možnosť, 

ako ste tu počuli. 

A aj môj budúci zamestnávateľ je ochotný s týmto 

spolupracovať, podobne ako vy ste boli ochotní mne 

odsúhlasiť tú poradenskú činnosť, ktorú ste mi odsúhlasili.  

A ja by som ale poprosil, aby ste mi teraz, tak ako 

pani námestníčka Kratochvílová predniesla to uznesenie, aby 

ste ho potvrdili, lebo je to uznesenie zastupiteľstva, 

ktoré nie je možné nahradiť autoremedúrou predkladateľa 

materiálu. Lebo materiál je o inom, materiál je o voľbe 

mestského kontrolóra. 

Čiže, pekne by som poprosil, keby teda to jednoduché 

hlasovanie prebehlo už len pre poriadok, nech sa náhodou 

raz nestane, že nejaké média povedia, že Šinály pracoval 

v rozpore so zákonom v mesiaci apríl. 

Takže, o o tom je to celé. 

A ešte keď môžem jedno slovo k otázke voľby hlavného 

kontrolóra, mestského kontrolóra. 

Ja som sa ešte nestretol s verejnou voľbou, zákon 

hovorí, že je to dvojkolová voľba. V prvom kole keď získa 
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niekto väčšinu, tak prebehne a v druhom kole eee, ten kto 

získa väčšinu, technicky to bude dosť zložité, lebo som si 

istý, že, prepáčte, beriem späť. 

Nie som si istý, že v prvom kole ho nezvolíte, keby 

bola reálna šanca, že ho zvolíte v prvom kole, tak aj 

verejná voľba by bola technicky jednoduchá. Ale kebyže nie, 

tak potom tá druhá časť by bola, bola zložitejšia.  

Neviem, nestretol som sa s tým ešte.  

Čiže, čiže, prax hovorí, že je to tajná voľba, je to 

ako pri tých sudcoch ústavného súdu, mám taký pocit. Aj tam 

sa o tom diskutovalo, že či tak, alebo onak. Nedoporučujem 

to. 

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Pán Vetrák. 

Predseda návrhovej komisie 

JUDr. Milan   V e t r á k , PhD., poslanec MsZ: 

No, ono je to trošičku aj zložitejšie v tom, že 

priamo rokovák nepopisuje tú verejnú voľbu, ale v zákone je 
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niečo, môže byť aj verejná aj tajná. Ale ak pôjdeme, budeme 

musieť asi tým pádom analógiou z tej tajnej voľby, len 

vypustíme tie obálky a tak ďalej.  

Lebo priamo rokovák nám nepopisuje verejnú voľbu. 

Ale, už ako sa rozhodneme, tak potom budeme 

postupovať podľa toho.  

My v tom materiáli, naozaj, ak chceme verejnú, tak 

zmeníme to, čo pán poslanec Vagač navrhuje, to budem čítať 

za chvíľu a ostatné body zatiaľ vyzerajú, že môžu zostať 

v tom materiáli ako sú navrhnuté.  

Ale bolo by dobré si to potom ešte sa stretnúť 

a ujasniť si, lebo je to také neštandardné. Zatiaľ sme to 

tak nemali, ako hovoril pán kontrolór, no. Bolo to tajné 

vždy. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Eee, ja iba k tomu poviem, že ak je to možné a nebude 

to komplikácia na sedem hodín, tak navrhujem urobiť nor, ja 

som v klude za verejnú, verejné hlasovanie. 

To znamená, že pokiaľ to dobre chápem, teraz budeme, 

bude návrhová komisia predkladať dve zmeny v tomto hej?  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 
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Tak, nech sa páči, máte slovo. 

Predseda návrhovej komisie 

JUDr. Milan   V e t r á k , PhD., poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne. 

No, bol podaný jeden pozmeňujúci návrh, tým by sme 

začali a potom prečítam tú časť uznesenia, ktorá sa 

doplnila dodatočne o tie mená, aby sme vedeli, o čom 

hlasujeme.  

Čiže, najprv budeme hlasovať o pozmeňujúcom návrhu 

pána poslanca Vagača, ktorý, ktorý mení v bode bé (B) 

uznesenia ten podbod, alebo časť 1.4, ktorá by mala znieť 

takto, tá časť 1.4 bude znieť, že 

Voľba mestského kontrolóra sa uskutoční verejne.  

Takže, o tomto ideme teraz, teraz hlasovať. 

Pán primátor,  

môžte dať hlasovať o tomto pozmeňujúcom návrhu. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Nech sa páči, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 7. marca 2019  

 227 

Toto je pozmeňovák na verejnú voľbu. Áno. 

(Prezentácia a hlasovanie pokračuje.) 

Ďakuje, ďakujem pekne. 

Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomných je štyridsaťštyri poslancov. 

Za bolo tridsaťšesť, proti jedna, zdržalo sa šesť, 

nehlasovalo jeden, jeden. 

 

(pozn: Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 7.3.2019 

Bod 11-Návrh na vyhlásenie dňa konania voľby mestského 
kontrolóra hl.m.SR Bratislavy-návrh p. Vagoviča 

 Prítomní: 44 Áno 36 Nie: 1 Zdržal sa: 6 Nehlasovali: 1 

Klub Team Vallo:   
L. Antalová Plavúchová ÁNO A. Berka  ÁNO 

M. Brat  ÁNO M. Debnárová ÁNO 

T. Kratochvílová,I.nám. ÁNO R. Lamoš  ÁNO 

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič NEHLASOVAL M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák ÁNO 

M. Vlačiky ÁNO  
 

 
Team Bratislava – Zmena z dola (Team BA – ZZ):   
J. Budaj ÁNO G. Ferenčáková  ÁNO 

P. Hochschorner  ÁNO J. Káčer ÁNO 

Ľ. Krajčír  J. Krúpa  ÁNO 

R. Kunst ZDRŽAL SA A. Ožvaldová  ÁNO 

E. Pätoprstá  ZDRŽAL SA Z. Zaťovičová ÁNO 
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Klub nezávislých poslancov:   
K. Augustinič ÁNO M. Chren  ÁNO 

R. Jenčík ZDRŽAL SA T. Korček ZDRŽAL SA 

M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová ZDRŽAL SA 

J. Uhler ÁNO 
 

SaS-OKS_NOVA:   
Z. Aufrichtová ÁNO P. Cmorej  ÁNO 

V. Dolinay  ÁNO G. Grendel ÁNO 

J. Karman ÁNO 
 

Naša Bratislava:   
D. Čahojová  ÁNO J. Hrčka ÁNO  

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
 

Nezaradení poslanci:   
J. Buocik ZDRŽAL SA P. Pilinský NIE 

koniec poznámky)  

 

Predseda návrhovej komisie 

JUDr. Milan   V e t r á k , PhD., poslanec MsZ: 

A teraz budeme hlasovať o návrhu uznesenia ako celku 

už v zmysle toho pozmeňujúceho návrhu, ale ja prečítam bod 

cé (C) toho uznesenia, pretože ten sa doplnil o tie mená.  

Čiže, ten bod cé (C) uznesenia znie takto: 

Volí komisiu na posúdenie náležitostí prihlášok 

kandidátov na funkciu mestského kontrolóra hlavného mesta 

republiky Bratislavy v zložení: 

po prvé, Katarína Augustinič za poslanecký klub Klub 
nezávislých poslancov, 

po druhé, Roman Lamoš za poslanecký klub Tím Vallo (Team 
Vallo), 
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po tretie, Alžbeta Ožvaldová za poslanecký klub Tím 
Bratislava Zmena zdola (Team Bratislava - Zmena zdola), 

po štvrté, Vladimír Dolinay za poslanecký klub SaS, okáes, 
NOVA (SaS-OKS-NOVA), 

po piate, Peter Lenč za poslanecký klub Naša Bratislava, 

a po šieste, Peter Pilinský za nezaradených poslancov. 

V ostatnom už potom zostáva to uznesenie nezmenené. 

Pán primátor,  

môžte dať hlasovať o uznesení ako celku v tomto znení 

v zmysle tých úprav, ktoré som povedal. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Áno, ale ešte potom budeme hla hlasovať o tom treťom 

pozmeňovacom návrhu, hej?  

O pani ná, prvej námestníčky.  

Takže, teraz hlasujeme len o tomto pozmeňováku. 

Predseda návrhovej komisie 

JUDr. Milan   V e t r á k , PhD., poslanec MsZ: 

Áno.  

Lebo totižto, eee, takto. Pani námestníčka dala 

návrh, ktorý vy ste si zobrali autoremedúrou. 
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ale pán Šiná 

Predseda návrhovej komisie 

JUDr. Milan   V e t r á k , PhD., poslanec MsZ: 

Pán kontrolór niečo k tomu povedal,  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Áno. Povedal, že, že nemôže byť zobratý, že nechce, 

aby bol zobratý autoremedúrou.  

Predseda návrhovej komisie 

JUDr. Milan   V e t r á k , PhD., poslanec MsZ: 

Dobre. Tak lebo, musím si vyžiadať ten návrh, lebo ja 

ho nemám doručený, takže. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Aha. 

Predseda návrhovej komisie 

JUDr. Milan   V e t r á k , PhD., poslanec MsZ: 

Á, tu je. Dobre. 
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Tam je, pred (poznámka: nezrozumiteľné slovo). 

Predseda návrhovej komisie 

JUDr. Milan   V e t r á k , PhD., poslanec MsZ: 

Tak, potom v poriadku, no. 

Tak týmto návrhom sme mali pôvodne začať, lebo ten 

bol úplne ako prvý podaný.  

Tak ešte pred týmto hlasovaním o návrhu ako celku, 

teda, budeme hlasovať o tomto druhom pozmeňujúcom návrhu.  

Ja ho, ja ho prečítam. 

Dopĺňa sa do návrhu uznesenia bod E, ktorý znie. 

Čiže, bod E 

Súhlasí so zmenou uznesenia 28/2018 zo dňa 

19. 12. 2018 a v texte toho uznesenia sa to bude znieť 

takto, že to čo je tam doteraz  

a platnosťou od 1. januára 2019 do 31. marca 2019 

sa nahradí textom: 

a platnosťou od 1. januára 2019 do ukončenia výkonu funkcie 

mestského kontrolóra. 
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Čiže, toto bude nový bod E uznesenia, ktorým sa iné 

uznesenie mení tak, že sa tam nahrádza časť textu, aby, aby 

to bolo úplne jednoznačné.  

A budeme hlasovať teda iba o tomto pozmeňujúcom 

návrhu.  

Pán primátor,  

môžte dať hlasovať. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomných štyridsaťštyri. 

Za štyridsaťštyri, proti nula, zdržalo sa nula a 

nehlasovalo nula poslankýň a poslancov. 
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(pozn: Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 7.3.2019 

Bod 11-Návrh na vyhlásenie dňa konania voľby mestského 
kontrolóra hl.m.SR Bratislavy-návrh I.nám. Kratochvílovej 
 Prítomní: 44 Áno 44 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 0 

Klub Team Vallo:   
L. Antalová Plavúchová ÁNO A. Berka  ÁNO 

M. Brat  ÁNO M. Debnárová ÁNO 

T. Kratochvílová,I.nám. ÁNO R. Lamoš  ÁNO 

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič ÁNO M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák ÁNO 

M. Vlačiky ÁNO  
 

Team Bratislava – Zmena z dola (Team BA – ZZ):   
J. Budaj ÁNO G. Ferenčáková  ÁNO 

P. Hochschorner  ÁNO J. Káčer ÁNO 

Ľ. Krajčír  J. Krúpa  ÁNO 

R. Kunst ÁNO A. Ožvaldová  ÁNO 

E. Pätoprstá  ÁNO Z. Zaťovičová ÁNO 
 

Klub nezávislých poslancov:   
K. Augustinič ÁNO M. Chren  ÁNO 

R. Jenčík ÁNO T. Korček ÁNO 

M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler ÁNO 
 

SaS-OKS_NOVA:   
Z. Aufrichtová ÁNO P. Cmorej  ÁNO 

V. Dolinay  ÁNO G. Grendel ÁNO 

J. Karman ÁNO 
 

Naša Bratislava:   
D. Čahojová  ÁNO J. Hrčka ÁNO  

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
 

Nezaradení poslanci:   
J. Buocik ÁNO  P. Pilinský ÁNO 

koniec poznámky)  
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Predseda návrhovej komisie 

JUDr. Milan   V e t r á k , PhD., poslanec MsZ: 

No a teraz ideme vlastne hlasovať o návrhu uznesenia 

ako o celku s tým, že máme tam nový bod E, bod cé (C) som 

prečítal, lebo tam sú tí poslanci, tie mená a máme tam ešte 

schválený ten pozmeňovák, o ktorom sme hlasovali na 

začiatku. 

Takže, v znení týchto úprav, pán primátor, môžte dať 

hlasovať o návrhu uznesenia ako o celku. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomných je štyridsaťtri. 

Za štyridsaťtri, proti nula, zdržalo sa nula a 

nehlasovalo nula poslancov. 

Dobre.  

Myslím si, že to máme (poznámka: nezrozumiteľné 

slovo, nakoľko počas slova zaznel gong). 
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(pozn: Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 7.3.2019 

Bod 11-Návrh na vyhlásenie dňa konania voľby mestského 
kontrolóra hl.m.SR Bratislavy-hlasovanie ako o celku 

v zmysle schválených zmien a doplnkov 
 Prítomní: 43 Áno 43 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 0 

Klub Team Vallo:   
L. Antalová Plavúchová ÁNO A. Berka  ÁNO 

M. Brat  ÁNO M. Debnárová ÁNO 

T. Kratochvílová,I.nám. ÁNO R. Lamoš  ÁNO 

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič ÁNO M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák ÁNO 

M. Vlačiky ÁNO  
 

Team Bratislava – Zmena z dola (Team BA – ZZ):   
J. Budaj ÁNO G. Ferenčáková  ÁNO 

P. Hochschorner  ÁNO J. Káčer ÁNO 

Ľ. Krajčír  J. Krúpa  ÁNO 

R. Kunst ÁNO A. Ožvaldová  ÁNO 

E. Pätoprstá  ÁNO Z. Zaťovičová ÁNO 
 

Klub nezávislých poslancov:   
K. Augustinič ÁNO M. Chren   

R. Jenčík ÁNO T. Korček ÁNO 

M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler ÁNO 
 

SaS-OKS_NOVA:   
Z. Aufrichtová ÁNO P. Cmorej  ÁNO 

V. Dolinay  ÁNO G. Grendel ÁNO 

J. Karman ÁNO 
 

Naša Bratislava:   
D. Čahojová  ÁNO J. Hrčka ÁNO  

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
 

Nezaradení poslanci:   
J. Buocik ÁNO  P. Pilinský ÁNO 

koniec poznámky)  
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(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na vyhlásenie dňa konania voľby mestského kontrolóra 

hlavného mesta SR Bratislavy 

 
Uznesenie  

zo dňa 07. 02. 2019 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

A vyhlasuje 

podľa § 18a ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov deň konania voľby 

mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy na 25. 

04. 2019 na riadnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva 

hlavného mesta SR Bratislavy. 

B. ustanovuje 

1. Podľa § 18a ods. 3 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„zákon“) podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby 

mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy 

(ďalej len „mestský kontrolór“) nasledovne: 

1.1 Deň voľby mestského kontrolóra 25. 04. 2019 bude 

vyhlásený a zverejnený najneskôr 16. 03. 2019 (40 

dní pred dňom konania voľby) na úradnej tabuli 

hlavného mesta SR Bratislavy (ďalej len „hlavné 

mesto“), na webovom sídle hlavného mesta a v 
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masovokomunikačných prostriedkoch (tlač, rozhlas, 

televízia). 

1.2 Kandidát na funkciu mestského kontrolóra (ďalej len 

„kandidát“) musí odovzdať svoju písomnú prihlášku 

najneskôr 14 dní pred dňom konania voľby, t. z. 

najneskôr 11. 04. 2019 do podateľne Magistrátu 

hlavného mesta SR Bratislavy, Primaciálne námestie 

1, Bratislava, v zalepenej obálke s označením 

„Prihláška kandidáta na funkciu mestského 

kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy“ s 

poznámkou „Neotvárať“. 

Kandidát môže taktiež zaslať svoju písomnú 

prihlášku v zalepenej obálke prostredníctvom pošty 

na adresu Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy, 

Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava, s tým, 

že pod uvedenú adresu je potrebné napísať text 

„Prihláška kandidáta na funkciu mestského 

kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy“ s 

poznámkou „Neotvárať“. V tomto prípade musí byť 

prezenčná pečiatka podateľne Magistrátu hlavného 

mesta SR Bratislavy na obálke s najneskorším 

dátumom 11. 04. 2019. Neskorší dátum doručenia je 

v zmysle platnej právnej úpravy neakceptovateľný. 

1.3 Posúdenie náležitostí podaných písomných prihlášok 

kandidátov vykoná komisia zriadená Mestským 

zastupiteľstvom hlavného mesta SR Bratislavy (ďalej 
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len „mestské zastupiteľstvo“), ktorá súčasne 

vyhodnotí splnenie náležitostí prihlášok 

jednotlivých kandidátov a vypracuje zoznam 

kandidátov. 

1.4 Voľba mestského kontrolóra sa uskutoční verejne. 

1.5 Podľa § 18a ods. 3 zákona na zvolenie mestského 

kontrolóra je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny 

všetkých poslancov mestského zastupiteľstva. Ak ani 

jeden z kandidátov takúto väčšinu nezíska, mestské 

zastupiteľstvo na tom istom zasadnutí vykoná druhé 

kolo volieb, do ktorého postúpia dvaja kandidáti, 

ktorí získali v prvom kole volieb najväčší počet 

platných hlasov. V prípade rovnosti hlasov do 

druhého kola volieb postupujú všetci kandidáti s 

najväčším počtom platných hlasov. V druhom kole 

volieb je zvolený ten kandidát, ktorý získal 

najväčší počet platných hlasov. Pri rovnosti hlasov 

v druhom kole volieb sa rozhodne žrebom. 

2. Náležitosti písomnej prihlášky kandidáta: 

2.1 Meno, priezvisko 

2.2 Adresa trvalého pobytu, príp. prechodného pobytu 

2.3 Najvyšší dosiahnutý stupeň vzdelania, príp. ďalšie 

doplňujúce formy vzdelania a spôsobilosti 

2.4 Štruktúrovaný profesijný životopis 
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2.5 Údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra 

trestov podľa zákona č. 330/2007 Z. z. o registri 

trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

2.6 Overená fotokópia dokladu o vzdelaní  

 Kvalifikačným predpokladom na výkon funkcie 

mestského kontrolóra je ukončené minimálne úplné 

stredné vzdelanie 

2.7 Koncepciu výkonu funkcie 

C. volí 

komisiu na posúdenie náležitostí prihlášok kandidátov na 

funkciu mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy 

v zložení: 

1. Katarína Augustinič - za poslanecký klub Klub 

nezávislých poslancov 

2. Roman Lamoš - za poslanecký klub Team Vallo 

3. Alžbeta Ožvaldová - za poslanecký klub Team Bratislava 

- Zmena zdola 

4. Vladimír Dolinay - za poslanecký klub SaS-OKS-NOVA 

5. Peter Lenč - za poslanecký klub Naša Bratislava 

6. Peter Pilinský - za nezaradených poslancov 

D. ukladá 

komisii na posúdenie náležitostí prihlášok kandidátov na 

funkciu mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy, 

predložiť Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR 

Bratislavy po posúdení náležitostí prihlášok kandidátov na 
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funkciu mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy 

zoznam kandidátov na funkciu mestského kontrolóra hlavného 

mesta SR Bratislavy za účelom vykonania voľby mestského 

kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy. 

T: 25. 04. 2019 

E. súhlasí 

so zmenou uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 

SR Bratislavy č. 28/2018 zo dňa 19. 12. 2018 tak, 

že text: 

„…a platnosťou od 1. januára 2019 do 31. marca 2019“ 

sa nahrádza textom: 

„…a platnosťou od 1. januára 2019 do ukončenia výkonu 

funkcie mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy.“ 

koniec poznámky) 

 

 

PROCEDÚRA – PRESTÁVKA  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

A ja by som teda pred bodom dvanásť vyhlásil tú 

pätnásťminútovú, či stíhame to? Nie.  
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Urobme pekne pätnásťminútovú prestávku, jak sme boli 

dohodnutí, dobre? Ďakujem veľmi pekne. 

 

(prestávka od 12.00 do 12.31 h) 

BOD 12 SPRÁVA O VÝSLEDKOCH KONTROL 
VYKONANÝCH ÚTVAROM MESTSKÉHO 
KONTROLÓRA HLAVNÉHO MESTA SR 
BRATISLAVY 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Vážení,  

ja by som rád  začal, keď ma počujete dole v bufete, 

tak poďte hore.  

Eee, tá pätnásťminútová prestávka môže byť 

dvadsaťminútová, ale nie dvadsať alebo tridsaťminútová. 

A teraz je to tridsať minút. 

Takže, radi by sme pokračovali. 

Poďte hore, my vás čakáme. 

(poznámka:  čaká sa na príchod poslancov do rokovacej 

sály) 

Nie? Koľko potrebujeme, koľko potrebujeme.  
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(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Jaj, väčšinu.  

(poznámka: počuť mimo mikrofón „päť, deväť, jedenásť, 

...“) 

Páni poslanci,  

čakajú ostatní na vás. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Dobre. 

Takže, pokračujeme ďalej.  

Pokračujeme ďalej bodom eeem dvanásť. Správa 

o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom mestského 

kontrolóra, ktorý tu nie je.  

Okej. 

Takže, čakáme na mestského kontrolóra. 

Pätnásť je tridsať? (predsedajúci sa zasmial) 

Eee, my môžme preskočiť bod? Nemôžem, že? 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

(poznámka: primátor sa zasmial) 
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Ja sa ospravedlňujem, že som vás hnal a predkladateľ 

ďalšieho bodu tu nie je.  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Hej? Okej. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

(poznámka: počuť „na wécé je.) 

Už môžme aj. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

(12.33 h) 

No, takže máme tu hlavnú hviezdu ďalšieho bodu. 

Takže, poďme na to.  

Bod číslo dvanásť Správa o výsledkoch kontrol 

vykonaných útvarom mestského kontrolóra hlavného mesta 

Slovenskej republiky  Bratislavy. 

Dávam slovo pánovi hlavnému kontrolórovi Šinálymu. 

Nech sa páči. 

 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 7. marca 2019  

 244 

Ing. Peter   Š i n á l y , mestský kontrolór hlavného mesta 

SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne za slovo. 

Vážení pán primátor, dámy a páni,  

dneska predkladám len z dvoch dielčích kontrol 

vytvorenú správu, ale obidve časti sú zaujímavé, preto 

využijem celý priestor, ktorý mám v úvodnom slove. 

Začnem od od tej drobnejšej časti a tou je MARIANUM. 

MARIANUM pri ostatnej kontrole v roku dve eee 2015 

malo pätnásť opatrení, čo je pomerne veľký počet. Tie 

opatrenia bezo zbytku splnilo a chcem upriamiť vašu 

pozornosť, že z tých opatrení v skutočnosti závažné boli 

opatrenia číslo dva až päť, ostatné boli štandardné 

formálne chyby, ktorých sa ale teda vyskytlo viacej, 

a preto tam bol pomerne veľký počet opatrení.  

A ja som veľmi rád, že opatrenie číslo päť, ktoré sa 

týkalo nášho, nášho krematória, čiže nášho, lebo všetkých 

nás zaujíma ako klientov, aby dobre fungovalo, tak sa dosť 

ťažko rodila otázka rekonštrukcie toho krematória, kde 

vznikla neobvyklá vec, že krematórium bolo financované ako 

zverený majetok aj s peňazí transferovaných mestom a aj 

z vlastných zdrojov. Pri čom vlastné zdroje príspevková 

organizácia používa na vlastný majetok, v zákone 

o rozpočtových pravidlách to je napísané, a transfer na 
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zveľaďovanie majetku, ktorý má zverený ako hlavnú činnosť 

od svojho zriaďovateľa. 

Len tým chcem konštatovať, že tá doba bola ťažká 

a podarilo sa im teda sústredením aj vlastných zdrojov, 

čiže z príjmov z podnikateľskej činnosti, ktoré majú, 

dofinancovať to krematórium a zaradiť ho do majetku 

hlavného mesta. Tak zvýšené teda o tú investíciu.  

A tie predchádzajúce tri, dvoja, trojka a štvorka 

hovoria o jednom areáli, ktorý čírim, čírou náhodou sa 

kedysi dostal do správy MARIANUMu (MARIANUM), vzniklo na 

ňom parkovisko z rozhodnutia vôle mesta a to parkovisko 

bolo na základe nejakej zmluvy, ktoré, ktorá sa dostala, 

teda ten partner sa dostal do ťažkých problémov a MARIANUMu 

(MARIANUM) sa podarilo bez straty centu uhrať celú 

pohľadávku, ktorá postupne v rokoch vznikala za prenájom 

pozemku a vďaka tomu dneska vlastní MARIANUM, teda 

prevádzkuje zhodnotený priestor, ktorý je už nie len 

pozemkom, ale aj jedným veľmi zaujímavým parkoviskom pri 

vjazde do Bratislavy smerom na letisko z diaľnice niekoľko 

desiatok alebo stoviek metrov.  

To je k MARIANUMu (MARIANUM) všetko, čo som chcel 

teraz povedať. 
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To tá druhá časť sa týka oveľa zaujímavejšej témy, 

a tou je nekonečná kontrola prác dodávaných spoločnosťou 

áerká (A.R.K.) 

Je to kontrola, ktorú som dostal ako na základe 

poslaneckého, poslaneckého návrhu, poslaneckého uznesenia, 

ktoré myslím pani starostka Čahojová kedysi formulovala 

a my sme ju teda robili prevažne na zimnú údržbu, ale 

z rozhodnutia zastupiteľstva sme ju v roku 2018 pretavili 

aj do letnej údržby, kde sme sa sústredili na otázku 

polievania ciest, ktorá pomerne dramaticky v nákladoch 

stúpala, rádove to boli státisíce, myslím štyristo až 

päťstotisíc za rok. To je dosť veľká suma, ktorá sa teda 

vylieva na cesty, aby sa nám tu lepšie cez leto 

v horúčavách dýchalo. 

Nechcem teraz diskutovať o tej téme, že či sa nám 

naozaj vďaka tomu lepšie dýchalo, ale skôr k tomu, že tá 

dodávka bola absolútne neoveriteľná.  

Neoveriteľná bola z toho istého dôvodu, ako sme nikdy 

nevedeli seriózne overiť pohyb vozidiel zimnej údržby, tak 

takisto sme nevedeli overiť ani pohyb vozidiel tých, tých 

polievacích, špecializovaných, ktoré nemali také džípíeská 

(GPS), ktoré by dokumentovali, že naozaj odjazdili tie 

cesty a fakturovalo sa na základe metrov štvorcových  

poliatych ciest.  
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Čiže, táto, táto kontrola nebola preukázateľná, tak 

sme sa pokúsili riešiť to prostredníctvom množstva 

spotrebovanej vody, kde sme zistili, že keď je niekto 

veľkoodberateľom vody, tak buďto musí odoberať od 

vodárenskej spoločnosti, alebo musí platiť štátu za studne, 

ktoré, z ktorých čerpá. 

Máte to tam pomerne zaujímavým spôsobom popísané.  

Som k dispozícii každému, kto sa o to bude zaujímať.  

Som rád, že pán riaditeľ magistrátu to konkrétnym 

spôsobom s nami prerokoval a prediskutoval úskalia, ktoré 

z tejto kontroly vyplývajú. 

Druhá časť zistení sa týkala nakladania s odpadmi.  

Nakladania s odpadmi v zmysle, že teda keď niekto 

upratuje naše cesty, tak tam vzniká odpad a my sme 

historicky zisťovali, že ten odpad rastie z hľadiska 

mesačných množstiev nazbieraného odpadu, čiže, akože 

nazametaného prachu zhruba rádove (gong) v dvesto až päťsto 

tonách mesačne.  

To je obrovské množstvo kamiónov. 

Už teda, už končím, či to mám ešte ten ďalší čas? 
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Nie, nie, hovorte, nech sa páči. 

Ing. Peter   Š i n á l y , mestský kontrolór hlavného mesta 

SR Bratislavy: 

H, eee, vďaka tomu sme teda sa sústredili počas 

kontroly v druhej časti kontroly v mesiacoch august 

a september na skontrolovanie reálnosti zvozu, teda keď sa 

ten odpad nazbiera, akým spôsobom sa zváža, uskladňuje 

a akým spôsobom od odchádza z medziskladu v Bratislave na 

centrálnu skládku, ktorú majú zazmluvnenú za Dunajskou 

Stredou.  

Podotýkam, že platíme objektívne ich náklady, ktoré 

s tým majú spojené. Čiže, to je zmluva z roku 2010, ktorá 

neuvažovala o iných cenách, len o tých, ktoré nám oni dajú 

a my ich platíme, lebo sú to také ceny a bodka. Pričom ten, 

kto to odváža z Bratislavy a tam kam to odvážali, je 

majiteľ tej istej firmy. Čiže, je to, je to v jednej 

rodine.  

Pozitívum z celého bolo, že počas tej kontroly 

výrazne klesol odpad, ktorý sa odvážal, bohužiaľ, aj 

efektívnosť kamiónov. 

Čiže, zatiaľ čo efektívnosť kamiónov, ktoré 

odchádzali v minulých rokoch bola deväťdesiat až sto 
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percent z hľadiska svojej povolenej nosnosti, tak počas 

kontroly to už bolo pomerne realistické, že tá vyťaženosť 

tých kamiónov bola niekde okolo šesťdesiatich, 

šesťdesiatich piatich percent, ale výrazne klesol aj počet 

otáčok tých kamiónov, ktoré to tam odvádzal odvádzali.  

Chcem vám to povedať, možno to znie úsmevne, áno, aj 

ja sa nad tým dneska už usmievam, ale sme sa s tým 

vytrápili, niečo to hovorí a je to výborná vec, ktorú pán 

riaditeľ magistrátu zobral na vedomie v súvislosti 

s pripravovaným rozhodovaním sa o ďalšom na spracovávaní 

súťaže na údržbu zimnú a letnú.  

A moje posledné slovo k tomu je, uznesenie, ktoré 

prijali vaši predchodcovia o vytvoraní vlastného 

komunálneho podniku je jediným riešením, kde budete mať 

kontrolu.  

Možno to nebude super efektívne, ale budete mať 

kontrolu. A keď dôverujete úradníkom, čo sa teda v zásade 

dôverovať dá, tak žiaľ, dôvere v dodávateľské aktivity 

opakovane nebola potvrdená ako preukazná. Čím nechcem 

povedať, že nás niekto okradol alebo oklamal, lebo také by 

som si nemohol dovoliť.  

Ďakujem. 
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne, pánovi hlavnému kontrolórovi. 

Nech sa páči, diskusia. 

Pani Štasselová,  

nech sa páči. 

Ing. arch. Lucia    Š t a s s e l o v á ,   

námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Ja by som chcela sa vrátiť k tomu bodu, alebo 

diskusii, ktorú sme tu mali pred chvíľočkou, k stravovaniu 

v našich sociálnych zariadeniach.  

Keďže momentálne vlastne je všetko v pohybe, dopĺňa 

sa a transformuje sa celá sekcia sociálnych vecí, ja som 

robila si takú, takú malú analýzu pre seba, navštívila som 

všetky sociálne zariadenia, zaujímala som sa aj o kvalitu 

stravovania, aj o formu dodávania stravovania klientom 

našich sociálnych zariadení.  

Takže mám to zatiaľ len zmapované, ale nemám to 

zanalyzované, a preto by som tejto, pri tomto bode navrhla 
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doplniť, doplniť uznesenie o nový bod. Správa by bola bod 

A, toto by bol bod bé (B), ktorý by znel: 

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta Bratislavy 

žiada  doplniť plán  k kontrol na prvý polrok 2019 

o kontrolu zabezpečovania stravovania v sociálnych 

zariadeniach hlavného mesta po stránke procesnej aj 

ekonomickej. 

Mestské zal zastupiteľstvo zároveň žiada kontrolóra  

prizvať ku kontrole riaditeľa sekcie sociálnych vecí. 

Prosím, aby ste podporili tento návrh, keďže zatiaľ 

to je jediný nástroj ako tú kontrolu môžme urobiť. 

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

To znamená, že pá pán návrhová komisia, ideme 

hlasovať o tomto návrhu? Alebo?  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Na koniec diskusie, samozrejme. Dobre. 

Pán Grendel,  

nech sa páči. 
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Mgr. Gábor   G r e n d e l ,  poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo. 

Mňa v tejto správe pána kontrolóra zaujala ešte jedna 

téma, ktorú pán kontrolór teraz v úvodnom prejave 

nespomenul, a to je kontrola využívania zvereného mestského 

majetku na Námestí esenpé (SNP) a zaujímalo ma to z dôvodu, 

budem citovať z tej správy,  

V súvislosti s medializovaným projektom Humanitárnej 

výstavy Žltý stan pomoci, ktorý sa konal v dňoch vtedy 

a vtedy na Námestí esenpé (SNP), bol v rámci kontroly 

preverený aj postup pri využívaní verejného priestoru na 

Námestí esenpé (SNP). Priestor bol MARIANUMu (MARIANUM) 

zverený hlavným mestom v roku 2012 o celkovej výmere 

štyritisíctristodeväťdesiatdeväť metrov štvorcových.  

Dňa 25. júna 2018 požiadalo mejlom (mailom) Centrum 

dianetiky a scientológie, občianske združenie o konanie 

humanitárnej akcie v trvaní dva dni. Žiadateľ zasial zaslal 

MARIANUMu (MARIANUM) oznámenie o konaní verejného 

kultúrneho podujatia, ktoré predtým predložil Miestnemu 

úradu mestskej časti Staré Mesto a tak ďalej.  

eee, k tomu by som mal jednu otázku, že či by sme 

nemali starostlivejšie, nie len my ako mesto, ale aj 

organizácie, ktoré pod nás spadajú, starostlivejšie zvážiť 

akým organizáciám poskytneme naše priestory a verejné 
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priestory na sebaprezentáciu a sebapropagáciu. Mám 

pochybnosti o tom, či občianske združenie, ktoré má priamo 

v názve, že je zamerané na scientológiu, či práve takýmto 

organizáciám by sme mali poskytovať svoje verejné 

priestory.  

Okrem iného aj preto, čo píše, napríklad, Slovenská 

informačná služba vo svojej správe o činnosti v roku 2017, 

kde konštatuje, že teda monitorovala aktivity sektárskych 

zoskupení a pseudoreligióznych nábozenš náboženských 

spoločenstiev pôsobiacich na území Slovenskej republiky, 

ktoré mali snahy o rozšírenie členskej základne, prienik do 

vzdelávacieho procesu na školách a získavanie finančného 

profitu a psychickú manipuláciu členov.  

Viaceré takéto zoskupenia sa v hodnotenom období 

zamerali aj na charitatívnu činnosť s cieľom pozitívnej 

propagácie svojich aktivít.  

Eee, čím chcem teda poukázať na to, že nie každá 

charita je, je v skutočnosti charita a niekedy sa zaň za ňu 

schovávajú aj, aj iné aktivity. 

Takže, to je taký apel, aby sme boli starostlivejší. 

A druhá moja otázka, či má naozaj opodstatnenie, aby 

Námestie esenpé (SNP) bolo zverené MARIANUMu (MARIANUM). Či 

sa to osvedčilo, a či, či nie je, nie je lepšie, aby to 
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malo priamo hlavné mesto? Neviem prečo práve MARIANUM by 

malo mať vo svojej správe Námestie esenpé (SNP). 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Á, pán poslanec Brat. 

Mgr. Michal   B r a t ,  PhD., poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne. 

Ja by som chcel veľmi podčiarknuť to, čo práve 

odznelo z úst pána Grendela a ja som vtedy ešte naozaj 

netušil, že tu budem sedieť a vtedy som fotil si ten stan 

na Kamennom námestí a šeroval (shareoval) som ho, že ako je 

možné, že mesto dovolilo niečo také, že jedna normálne 

známa organizácia ako sekta sa takýmto spôsobom propaguje. 

Považujem to zlyhanie mechanizmov, ktoré  k tomuto viedli.  

Takže, bol by som veľmi rád, aby jeden z výstupov bol 

ten, že, že nejak tomuto zamedzíme, aby sa toto 

neopakovalo. Pretože, z môjho pohľadu to bola veľká hanba 

a nebol som sám, kto sa nad tým pozastavoval. Aj turisti si 

to fotili, aj miestni. 

Ďakujem. 
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Pán Šinály,  

máte slovo. 

Ing. Peter   Š i n á l y , mestský kontrolór hlavného mesta 

SR Bratislavy: 

Ďakujem. 

Veľmi rýchlo skúsim odpovedať na dva okruhy. 

Jeden je, že v tom čase, keď to vzniklo, tu na meste 

teda bola horúca linka a aj mňa do toho zapojili.  

Preto sme to skontrolovali z pohľadu, ktorý zvyknem 

kontrolovať, to je ekonomického, a žiaľ, mesto nič iné 

k tomu nevie urobiť, lebo už vtedy, keď som to preveroval, 

som mal informáciu zo Starého Mesta od osoby, ktorá na 

úrade toto schválila, že ich schválenie znamená, že sa to 

môže uskutočniť a naše, ona, ona ma okamžite informovala, 

že či bude na našom priestranstve, je otázka nášho 

všeobecne záväzného nariadenia o zaujatí verejného 

priestranstva.  

Oni dávajú súhlas na takúto akciu a teda, bohužiaľ, 

nezobrali do úvahy to, čo povedal pán Grendel. 
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Druhá vec je, že tá z jednej ruky, bola tam aj akcia, 

ktorá sa volala, že Cigánsky bašavel. Preto je tam 

opatrenie, že chcem všetky veci, ktoré boli v roku 2018, 

tam vidíte to (gong) opatrenie 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Môže to dopovedať? Pán hlavný kontrolór? Či nerobíme 

túto výnimku. 

Okej, tak poďme ďalej.  

Pán Budaj. 

 

Ján   B u d a j ,    poslanec MsZ: 

Ďakujeme. 

Navrhujem vám, pán primátor, aby aj na základe tejto 

skúsenosti ste sa zaoberali myšlienkou definovať 

univerzálny režim všeobecne záväzným nariadením 

vymenovaných verejných priestorov.  

Mesto má na to nárok, aj keď sú tie priestory 

zverené, však aj iné veci rozhodujeme všeobecne záväzným 

nariadením. A ide o ich využívanie, aj teda z hľadiska 

takýchto otázok možného zneužitia verejného priestoru, ale 
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aj z hľadiska komerčných príjmov a celkového poškodzovania 

zase verejnom a tak ďalej.  

Na konci dňa to mesto potom opravuje, keď tie kamióny 

rozdrtia dlažbu, ale povolí to, povedzme, Staré Mesto, 

alebo to povolí aj nejaký mestský úradník bez ohľadu na to, 

že niektorá prevádzka je nevinná a iná je, iná zanecháva 

škody. 

Máme jeden dobrý príklad, a to je správa námestia 

pred (gong) Euroveou 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

 

 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Ideme ďalej.  

Pani starostka Čahojová, 

nech sa páči. 

Dana   Č a h o j o v á , poslankyňa MsZ: 

Ďakujem veľmi pekne. 
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Myslím si, že prichádza chvíľa kedy opakovane treba 

poďakovať pánovi hlavnému kontrolórovi.  

Neviem, či ste si všimli, ale teda použil slovíčko, 

že sa vytrápili na opakovaných aj trvalých kontrolách, čo 

sa týkalo zimnej a letnej údržby komunikácií hlavného mesta 

Bratislavy a bolo to naozaj väčšinou na podnet, teda bolo 

to na podnety poslancov minulého volebného obdobia.  

Vieme, že to bolo ťažké. Napokon, tí, ktorí správy 

čítali, tak videli aj s akým prístupom sa stretli 

u spoločností áerká (A.R.K.) kontrolóri.  

Vieme, že sa nevytrápili len zamestnanci útvaru 

hlavného kontrolóra, ale že to bola eee, že, že to bola 

vynaložená práca aj viacerých poslancov, menovite teda pána 

poslanca Hrčku a pána poslanca Mikulca, ktorí vykonali aj 

niekoľko poslaneckých kontrol.  

A myslím si, že by sme mali naozaj si zapamätať to, 

čo povedal pán kontrolór ako posledné slová svojho vstupu, 

že naozaj nikdy nebudeme mať dostatočne účinné nástroje na 

to, aby sme kontrolovali dodávateľské služby a že on po 

pohľade toho dlho, tej dlhodobej kontroly externých 

dodávateľov, tiež odporúča založenie komunálneho podniku 

verejnoprospešných služieb hlavným mestom Bratislava, lebo 

hoci on možno povedal, že to nebude možno vždy úplne že 

efektívne, ja si myslím, práveže to bude efektívne. Lebo ak 
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teda presadzujeme tú eee tézu hodnota za peniaze, tak 

naozaj, za tie peniaze, čo mesto vynaloží, presne bude 

vedieť, čo za to dostane. Aj keď to možno nebude vždy super 

najkvalitnejšie a najmodrenejšie, alebo ja neviem, 

najrýchlejšie, ale vie, čo dostane.  

Lebo mnohokrát tie peniaze, a ja pripomeniem to 

polievanie, splachovanie komunikácií, to vtedy mne tak 

strašne udrelo do očí, námatková kontrola faktúr, myslím že 

to bolo v lete roku 2016, kedy sa tisíce kilometrov ciest 

údajne splachovali v Bratislave, ale ja som  za celé leto 

nestretla jedno polievacie auto, ale efekt tých kontrol 

bol, že toto leto, dokonca aj po lete, dokonca aj skoro cez 

zimu sa cesty polievali.  

 Takže, asi niektoré veci sa pohli. 

Takže, pán kontrolór, ešte raz, aj vám, aj vášmu tímu 

ďakujeme. 

A už asi veľa toho nenapravíme toho čo bolo, ale 

dúfam teda, že aj to verejné obstarávanie dynamické, neviem 

presne ako sa volá, bude tak nastavené, aby sa mohli 

prihlásiť aj slušné a zodpovedné firmy, aby mestu pomohli. 

Aby sme sa tu všetci cítili lepšie. 

Ďakujem veľmi pekne. 
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Pani prvá námestníčka,  

nech sa páči. 

Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem, pani starostke. 

Ja by som nadviazala na to, čo ste hovorili ohľadom 

tej zimnej, letnej údržby. 

Áno, čerpáme aj z tých poznatkov pána kontrolóra 

a z tých kontrol, ktoré boli teda vykonané na základe 

vašej, teda iniciatívy niektorých z poslanocov.  

A to obstarávanie je naozaj nastavené tak, aby tá 

kontrola bola jednoduchšia, ale aby sme mohli spolupracovať 

aj s príslušnými mestskými časťami, keďže sme v jednom 

území.  

Rada by som ale využila túto príležitosť a reagovala 

aj na to, čo hovoril pán Grendel.  
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MARIANUM má preto časť Námestia esenpé (SNP), lebo je 

to súčasť pamätníka esenpé (SNP), je to práve tá poškodená 

dlažba a vlastne ten veľký trojuholník.  

A v tom ostatnom území má mesto kompetencie len tak, 

ako povedal pán kontrolór, zvláštne užívanie komunikácií.  

Akcie samotné, akékoľvek zhromažďovania povoľuje 

príslušná mestská časť, v tomto prípade to bolo Staré 

Mesto.  

Čiže, v tejto veci spol, vo veci povoľovania 

akýchkoľvek zhromaždení je úzka spolupráca, konkrétne pani 

Naďová to robí na Starom Meste a našimi zamestnancami na 

oddelení (gong) dopravy.  

 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Pani poslankyňa Pätoprstá, 

nech sa páči. 

Ing. arch., Mgr. art.  Elena   P ä t o p r s t á ,  

poslankyňa MsZ: 

Ja chcem reagovať na pani Čahojovú. 
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Vravela, že sa teší na to, že budeme mať mestský 

podnik. Skúsenosť ale je taká, že pokiaľ nemáte spätnú 

väzbu a dobrú kontrolu, tak vám nefunguje ani privátny 

sektor, ani, ani mestský sektor.  

Čiže, tam je strašne dôležitá tá spätná väzba na 

kontrolu verejnosti. Sú rôzne aplikácie typu Odkaz pre 

starostu, kde ľudia môžu reagovať, ale samozrejme, je veľmi 

dôležité zverejňovať tie činnosti tak, aby si to ľudia ve 

vedeli aj overovať v praxi.  

Magistrát to nezvládne skontrolovať. To musí 

verejnosť kontrolovať.  

Čiže, len taká poznámka k tomu.  

 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Ja k tomu iba poviem za mesto, že určite ten mestský 

podnik je v našich plánoch. Rozbiehame to a samozrejme, je 

aj veľmi dôležitá kontrola verejnosti, aj na to myslíme, 

ako ju zjednodušiť a ako ju urobiť naozaj efektívnou.  

Pán starosta Hrčka,  

nech sa páči. 
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Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Ono ešte veľa vecí z tých kontrola tu bohužiaľ, ani 

nie sú napísané, lebo, no lebo nie sú. Akože, zas všetko sa 

písať nedá. To čo sa zažilo počas tých kontrol, ktorých sme 

boli súčasťou. 

A ja sa k tomu už nechcem vraciať. Myslím si, že 

bývalé vedenie dostalo za to vizitku vo voľbách. I keď teda 

hovorím, naozaj, kropenie komunikácií po tom, ako celú noc 

pršalo, alebo po niečom podobnom, to boli naozaj že 

vylievania peňazí a malo by to byť memento toho, ako sa to 

naozaj nerobí.  

A verím, že sa to teda. Aj či sa to bude, keď sa to 

bude teraz teda v nejakom období ešte robiť dodávateľsky, 

tak aby sa to robilo rozumne, efektívne a aby sa ten, kto 

to kontroluje, aby to naozaj aj kontroloval. A ako, nedá sa 

určite skontrolovať každé jedno euro, ale, ale naozaj, také 

tie obrovské sumy a obrovské činnosti by sa mali dať, podľa 

mňa, skontrolovať v celku ľahko. 

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne.  
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Pán poslanec Vetrák. 

Predseda návrhovej komisie 

JUDr. Milan   V e t r á k , PhD., poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne za slovo.  

Ja som komunikoval s pani viceprimátorkou, ktorá 

dávala ten pozmeňujúci návrh kvôli tomu, že vecne je to 

všetko úplne v poriadku, len sme to ešte s organizačným 

trošičku formálne doladili, tak ja to teraz prečítam, lebo 

už také úpravy návrhová komisia nevie robiť, tak také 

rozsiahlejšie, ale vecne to zostane to isté.  

A chcem požiadať pani viceprimátorku, či by si to 

vedela autoremedúrou potom osvojiť.  

Tak, ja ten pozmeňovák zopakujem, len bude taký, taký 

spresnenejší.  

Čiže by  znel.  

Terajší text návrhu uznesenia sa označuje ako bod 

A dopĺňa sa bodom bé (B), ktorý znie: 

Po bé, (B) ukladá mestskému kontrolórovi hlavného 

mesta Slovenskej republiky Bratislavy  

po prvé, doplniť do plánu kontrolnej činnosti 

mestského kontrolóra hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy a jeho útvaru na prvý polrok 2019 kontrolu 

zabezpečovania stravovania v sociálnych zariadeniach 
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hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy po stránke 

procesnej a ekonomickej, 

a po druhé, prizvať ku kontrole riaditeľa sekcie 

sociálnych vecí, kultúry, školstva a športu Magistrátu 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. 

Ďakujem pekne. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Pán Šinály,  

ale vy sa môžte prihlásiť ako, ako spracovávateľ. 

Ste. Ale máte tam stopku. Nevadí.  

Nech sa páči, máte slovo. 

Ing. Peter   Š i n á l y , mestský kontrolór hlavného mesta 

SR Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Čiže, pokračujem v tom, čo som hovoril ohľadne 

Námestia esenpé (SNP). 

Eee, zrozumiteľne sme si povedali, že sú tu 

kompetencie mestskej časti a mesta, lebo nie sme jedna 

obec. Keby sme boli jedna obec, všetko je v jednej ruke. Aj 
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to povoľovacie, aj to zaujatie verejného priestranstva 

a bolo by to jedno verejné priestranstvo.  

Humorné na tom celé je, že MARIANUM, ktoré súhlasilo 

s umiestnením tej prevádzky a dúfam, že to tam je 

zrozumiteľne napísané, nakoniec ignorovalo, že tá 

prevádzka, teda tie stany, boli umiestnené aj na 

priestoroch hlavného mesta.  

Čiže, tam je nejaká hranica a ten, kto staval tie 

stany, ten tú hranicu pravdepodobne nepoznal a postavil si 

to tak, ako sa mu to najlepšie páčilo z pohľadu chodu 

chodcov z Poštovej ulice dole na námestie.  

To, aby sme teda presne vedeli. A preto tam žiadam, 

alebo doporučujem, aby magistrát usmernil, nie len 

MARIANUM, ale aj všetky iné organizácie, lebo aj GIB 

spravuje nejaké veci v oblasti majetku, ktoré naňho prešli 

po bývalej organizácii PAMING. 

Čo sa týka ešte niekoľko slov k tej kontrole áerká 

(A.R.K.) 

Sku v skutočnosti tam teda bolo tých, nie zistení, 

ale tých, tých kontrolovaných aktivít viacej. Ale my sme 

sa, žiaľ, naučili, že už sme urobili aj kontrolu v rozsahu 

dvadsaťpäť, tridsať strán a to sa stratilo. Potom sami sme 

si to vyhodnotili, že sme tam napísali strašne veľa vecí 
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a najvýznamnejšie z nich sa stratili v tom možstve, 

množstve konštatovaní. Tentokrát ste dostali len nejakú 

dvanásťstranovú, ale je úplne zrozumiteľné, že sa jedná 

o džípíesi (GPS), že sa jedná o kontrolovateľnosť miesta, 

kde sa vozí odpad, pri čom teda, či to bol náš odpad, alebo 

odpad z mestských častí, sme samozrejme, nevedeli 

detekovať, lebo by sme tam museli dvadsaťštyrihodinovú 

službu urobiť. A pokiaľ vieme, tak tie organizácie robili 

aj pre mestské časti. To som vám tam neprísal.  

Jednoducho veci, ktoré sú dohady, nepatria do tohto 

miesta, ale teraz povedať to samozrejme môžem, že takéto 

riziká sú vždy, keď je niečo veľmi v jedných rukách a neni 

to dopredu presne rámcované. 

A preto teda si myslím to, čo som povedal, že vo 

vlastných rukách dôverujem magistrátu, že aj s pomocou tej 

starosta, Odkazu starosta a tak ďalej, sa naozaj dá 

efektívne tá kontrola vykonávať a možno ešte aj 

efektívnejšie.  

A budem rád so svojho budúceho pôsobiska participovať 

na tom, aby sme riešili aj otázku starostlivosti o zeleň, 

ktorú sme v tejto kontrole ani neriešili preto, lebo to je 

tak  zapeklitá a zložitá otázka medzi mestom a mestskými 

časťami, že sme ju neriešili. Venovali sme sa len 

polievaniu a čisteniu ulíc.  
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Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Á, to znamená, dávam slovo návrhovej komisii. 

Predseda návrhovej komisie 

JUDr. Milan   V e t r á k , PhD., poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne za slovo. 

Čiže, máme tu pozmeňujúci návrh pani viceprimátorky, 

ktorý bol prečítaný, čiže, nebudem ho opakovať.  

Budeme najprv hlasovať o tomto pozmeňujúcom návrhu 

a následne o návrhu uznesenia ako celku. 

Pán primátor,  

môžte dať hlasovať o tom pozmeňujúcom návrhu najskôr. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Nech sa páči, prezentujte sa a hlasujte. 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 
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Ďakujem pekne. 

Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomných je štyridsať poslancov. 

Za štyridsať, proti nula, zdržalo sa nula a 

nehlasovalo nula poslancov. 

 

(pozn: Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 7.3.2019 

Bod 12-Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom 
mestského kontrolóra hl. m. SR Bratislavy- návrh nám. 

Štasselovej 
 Prítomní: 40 Áno 40 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 0 

Klub Team Vallo:   
L. Antalová Plavúchová ÁNO A. Berka  ÁNO 

M. Brat  ÁNO M. Debnárová ÁNO 

T. Kratochvílová,I.nám. ÁNO R. Lamoš  ÁNO 

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič ÁNO M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák ÁNO 

M. Vlačiky ÁNO  
 

Team Bratislava – Zmena z dola (Team BA – ZZ):   
J. Budaj ÁNO G. Ferenčáková  ÁNO 

P. Hochschorner  ÁNO J. Káčer ÁNO 

Ľ. Krajčír ÁNO J. Krúpa  ÁNO 

R. Kunst ÁNO A. Ožvaldová  ÁNO 

E. Pätoprstá  ÁNO Z. Zaťovičová ÁNO 
 

Klub nezávislých poslancov:   
K. Augustinič ÁNO M. Chren  ÁNO 

R. Jenčík ÁNO T. Korček  

M. Kuruc  S. Svoreňová  

J. Uhler ÁNO 
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SaS-OKS_NOVA:   
Z. Aufrichtová ÁNO P. Cmorej   

V. Dolinay  ÁNO G. Grendel ÁNO 

J. Karman ÁNO 
 

Naša Bratislava:   
D. Čahojová  ÁNO J. Hrčka   

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
 

Nezaradení poslanci:   
J. Buocik ÁNO  P. Pilinský ÁNO 

koniec poznámky)  

Predseda návrhovej komisie 

JUDr. Milan   V e t r á k , PhD., poslanec MsZ: 

Teraz, pán primátor, môžte dať hlasovať o návrhu 

uznesenia ako celku.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Je prítomných štyridsaťdeväť. 

Za tridsaťdeväť, proti nula, zdržalo sa nula a 

nehlasoval jeden  poslanec alebo poslankyňa. 

Ďakujem veľmi pekne. 
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(pozn: Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 7.3.2019 

Bod 12-Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom 
mestského kontrolóra hl. m. SR Bratislavy- hlasovanie ako o 

celku 
 Prítomní: 40 Áno 39 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 1 

Klub Team Vallo:   
L. Antalová Plavúchová ÁNO A. Berka  ÁNO 

M. Brat  ÁNO M. Debnárová ÁNO 

T. Kratochvílová,I.nám. ÁNO R. Lamoš  ÁNO 

J. Mrva NEHLASOVAL  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič ÁNO M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák ÁNO 

M. Vlačiky ÁNO  
 

Team Bratislava – Zmena z dola (Team BA – ZZ):   
J. Budaj ÁNO G. Ferenčáková  ÁNO 

P. Hochschorner  ÁNO J. Káčer ÁNO 

Ľ. Krajčír ÁNO J. Krúpa  ÁNO 

R. Kunst ÁNO A. Ožvaldová  ÁNO 

E. Pätoprstá  ÁNO Z. Zaťovičová ÁNO 
 

Klub nezávislých poslancov:   
K. Augustinič ÁNO M. Chren  ÁNO 

R. Jenčík ÁNO T. Korček  

M. Kuruc  S. Svoreňová  

J. Uhler ÁNO 
 

SaS-OKS_NOVA:   
Z. Aufrichtová ÁNO P. Cmorej   

V. Dolinay  ÁNO G. Grendel ÁNO 

J. Karman ÁNO 
 

Naša Bratislava:   
D. Čahojová  ÁNO J. Hrčka   

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
 

Nezaradení poslanci:   
J. Buocik ÁNO  P. Pilinský ÁNO 

koniec poznámky)  
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(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom mestského 

kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy 

 
Uznesenie  

zo dňa 07. 02. 2019 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

A berie na vedomie 

správu o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom mestského 

kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy. 

B. ukladá 

mestskému kontrolórovi hlavného mesta SR Bratislavy 

1. doplniť do plánu kontrolnej činnosti mestského 

kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy a jeho útvaru 

na 1. polrok 2019 kontrolu zabezpečovania stravovania 

v sociálnych zariadeniach hlavného mesta SR Bratislavy 

po stránke procesnej a ekonomickej, 

2. prizvať ku kontrole riaditeľa sekcie sociálnych vecí, 

kultúry, školstva a športu Magistrátu hlavného mesta 

SR Bratislavy. 

koniec poznámky) 
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BOD 13 NÁVRH NA SCHVÁLENIE DODATKU Č. 
02/026/2019/P K NÁJOMNEJ ZMLUVE Č. 
064/2018/P ZO DŇA 17. 04. 2018 NA 
MAJSTROVSTVÁ SVETA V ĽADOVOM HOKEJI, 
KTORÝM SA RUŠÍ MOŽNOSŤ ZAPOČÍTANIA 
INVESTÍCIÍ NÁJOMCU SZĽH VOČI 
NÁJOMNÉMU 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pokračujeme ďal ďalej bodom číslo trinásť. Návrh na 

schválenie dodatku číslo 02 026 2019 Pé k Nájomnej zmluve 

číslo 064/2018/Pé zo dňa 17. apríla 2018 na Majstrovstvá 

sveta v ľadovom hokeji, ktorým sa ruší možnosť započítania 

investícií nájomcu Slovenského zväzu ľadového hokeja voči 

nájomnému. 

Ďakujem veľmi pekne a dávam slovovi predk, slovo 

predkladateľovi pánovi Káčerovi.  

Ing. Juraj   K á č e r , 

námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem za slovo, pán primátor. 

Nie som predkladateľ, ale teda bol som účastný 

všetkých, 
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Aha, pardon. 

Ing. Juraj   K á č e r , 

námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

všetkých krokov k tejto dohode.  

Ako všetci určite viete, konajú sa majstrovstvá 

sveta. Táto zm, túto zmluvu sme ešte ako minulé 

zastupiteľstvo schvaľovali s tým, že Slovenský zväz 

ľadového hokeja investuje do štadióna Ondreja Nepelu 

päťstotisíc eur, čo teda malo sa jednať o elektriku, 

mantinely, konkrétny rozpis vie povedať pán Vojtko. Ale 

s tým, že nie všetko súvisí len s majstrovstvami sveta 

a teda následne príde k zápočtu s nájomným vo výške 

dvestopäťdesiattisíc, ktoré zaplatí Slovenský zväz ľadového 

hokeja.  

Po množstve rokovaní s výdatnou pomocou aj pána 

primátora, ale aj vôbec spojenia s Košicami 

a s Bratislavským samosprávnym krajom sa nám podarilo 

vyrokovať so slovenským zväzom, že, slovenským zväzom 

dodatok zmluvy, ktorý hovorí o tom, že Slovenský zväz 

ľadového hokeja nebude žiadať započítať 

dvestopäťdesiattisíc s nájomným. Čiže, zase sa nám podarilo 
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pre mesto získať dvestopäťdesiattisíc, čo mňa veľmi, teda, 

teší a tešíme sa, že majstrovstvá sveta budú o to môcť byť 

lepšie podporené zo strany, zo strany mesta.  

My sme sa takisto zaviazali, že teda, alebo chceme, 

alebo vnímame toto podujatie ako veľmi dôležité podujatie 

a budeme na ňom so Slovenským zväzom ľadového hokeja veľmi 

úzko spolupracovať a pomôžeme vo všetkom, čo sa bude dať. 

To je toľko v skratke a pýtajte sa, ak niečo nie je 

jasné. 

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Ja iba za mo, za za mňa chcem poďakovať pánovi 

Káčerovi, ktorý sa o tých dvestopäťdesiattisíc ako slušne 

pobil, takže som rád, že, že, že o to ich budeme mať navyše 

a dávam slovo návrhovej komisii.  

Predseda návrhovej komisie 

JUDr. Milan   V e t r á k , PhD., poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne za slovo. 
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Budeme schvaľovať návrh uznesenia, ktorý nebudem 

čítať, lebo je rozsiahlejši a máte ho všetci v doručený.  

Akurát upozorním na to, že keďže tá pôvodná nájomná 

zmluva bola schvaľovaná trojpätinovou väčšinou všetkých 

poslancov  a teraz ideme schvaľovať dodatok k nej, tak pla 

platí pre ňu ten istý režim, čiže musíme ten materiál 

schváliť troj tromi pätinami všetkých poslancov.  

Pán primátor,  

môžte dať hlasovať o návrhu uznesenia v znení v akom 

bolo predložené. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomných je tridsaťdeväť. 

Za tridsaťdeväť, proti nula, zdržalo sa nula a 

nehlasovalo nula poslancov. 
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(pozn: Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 7.3.2019 

Bod 13-Návrh na schválenie dodatku č. 02/026/2019/P 
k nájomnej zmluve č. 064/2018/P zo dňa 17. 4. 2018 na MS 

v ľadovom hokeji, ktorým sa ruší možnosť započítania 
investícií nájomcu SZĽH voči nájomnému 

 Prítomní: 39 Áno 39 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 0 

Klub Team Vallo:   
L. Antalová Plavúchová ÁNO A. Berka  ÁNO 

M. Brat  ÁNO M. Debnárová ÁNO 

T. Kratochvílová,I.nám. ÁNO R. Lamoš  ÁNO 

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič ÁNO M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák ÁNO 

M. Vlačiky ÁNO  
 

Team Bratislava – Zmena z dola (Team BA – ZZ):   
J. Budaj ÁNO G. Ferenčáková  ÁNO 

P. Hochschorner  ÁNO J. Káčer ÁNO 

Ľ. Krajčír ÁNO J. Krúpa  ÁNO 

R. Kunst ÁNO A. Ožvaldová  ÁNO 

E. Pätoprstá  ÁNO Z. Zaťovičová ÁNO 

Klub nezávislých poslancov:   
K. Augustinič ÁNO M. Chren  ÁNO 

R. Jenčík ÁNO T. Korček  

M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová  

J. Uhler ÁNO 
 

SaS-OKS_NOVA:   
Z. Aufrichtová ÁNO P. Cmorej   

V. Dolinay   G. Grendel  

J. Karman ÁNO 
 

Naša Bratislava:   
D. Čahojová  ÁNO J. Hrčka   

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
 

Nezaradení poslanci:   
J. Buocik ÁNO  P. Pilinský ÁNO 

koniec poznámky)  
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(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na schválenie dodatku č. 02/026/2019/P k Nájomnej 

zmluve č. 064/2018/P zo dňa 17. 04. 2018 na Majstrovstvá 

sveta v ľadovom hokeji, ktorým sa ruší možnosť započítania 

investícií nájomcu SZĽH voči nájomnému 

 
Uznesenie  

zo dňa 07. 02. 2019 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

A. schvaľuje 

uzatvorenie dodatku č. 02/026/2019/P k Nájomnej zmluve č. 

064/2018/P zo dňa 17. 04. 2018 na Majstrovstvá sveta v 

ľadovom hokeji, ktorým sa ruší možnosť započítania 

investícií nájomcu SZĽH voči nájomnému,  

s podmienkami: 

Dodatok k nájomnej zmluve bude nájomcom podpísaný do 30 dní 

od schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného 

mesta SR Bratislavy. V prípade, že dodatok k nájomnej 

zmluve nebude nájomcom v uvedenej lehote podpísaný, toto 

uznesenie stratí platnosť. 

B. zrušuje 

uznesenie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 

Bratislavy č. 113/2018 zo dňa 22. 03. 2018 v časti A bod 

1.2. a 2 v celom rozsahu, vzhľadom k tomu, že ich znenie 
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bolo viazané na možnosť započítania nájomného s 

investíciami. 

koniec poznámky) 

 

 

BOD 14 NÁVRH DODATKU Č. 2 K ZRIAĎOVACEJ 
LISTINE ZÁKLADNEJ UMELECKEJ ŠKOLY 
JOZEFA KRESÁNKA, KARLOVESKÁ 3, 
BRATISLAVA 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prejdeme, vážené poslankyne a vážení poslanci, k bodu 

číslo štrnásť, Návrh dodatku číslo 2 k Zriaďovacej listine 

Základnej umeleckej školy Jozefa Kresánka, Karloveská 3, 

Bratislava. 

Nech sa páči, za spracovateľa,  

Mgr. Ema   T e s a r č í k o v á ,  vedúca oddelenia kultúry, 

školstva, športu a mládeže: 

Tesarčíková. 
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Áno, nech sa páči. 

Mgr. Ema   T e s a r č í k o v á ,  vedúca oddelenia kultúry, 

školstva, športu a mládeže: 

Ďakujem pekne, pán primátor za slovo. 

Návrh dodatku k zriaďovacej listine Základnej 

umeleckej školy Jozefa Kresánka, Karloveská 35 predkladáme 

z dôvodu rozšírenia elokovaného pracoviska v Záhorskej Bri 

Bystrici na ulici Československých tankistov 134. 

Čiže, zosúlaďujeme existujúci stav. 

Ďakujem pekne. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Nech sa páči, ak má niekto niečo k tomu, otváram 

diskusiu. 

Pán Dolinay. 

Mgr. Vladimír   D o l i n a y ,  poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo. 
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Ja len, nesúvisí to až tak s tým materiálom a súvisí 

to skôr s touto základnou ško, základnou umeleckou školou. 

Týka sa to školských rád.  

Ja som vám všetkým poslancom, teda zástupcom klubov 

posielal zoznam, kde potrebujeme školské rady donominovať. 

Zatiaľ mám no nominácie do piatich.  

Chcem vás naozaj poprosiť, aby ste pristupovali 

k tomu zodpovedne, aby tie školské rady mohli naozaj 

fungovať, aj táto Karloveská. Tá našťastie má svojho 

nominanta, ale ešte tri mená mi chýbajú. Aby ste sa nie 

niekde ešte nejakým spôsobom umiestnili.  

Ja to skúsim do konca tohto týždňa nejak dať tie 

posledné tri voľné miesta, ak sa neprihlásite, ja vás tam 

nominujem za vás asi. (poznámka: poslanec sa zasmial) 

A nie, žartujem. (poznámka: poslanec sa zasmial) 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Poprosím všetkých poslancov, aby sa pekne nominovali. 

Vlado to urguje už dlhšiu dobu. 

Pán Krúpa,  

nech sa páči, máte slovo. 
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Ing. Jozef   K r ú p a ,  poslanec MsZ: 

Ďakujem veľmi pekne. 

Ja by som chcel iba jednu vec zdôrazniť. Že my 

v rámci a nemyslím si, že to je len v Záhorskej Bystrici, 

ale viaceré mestské časti v rámci svojich základných škôl 

vytvárajú podmienky pre základné umelecké školy, ktoré sú 

vlastne v pôsobnosti hlavného mesta.  

Súčasne však treba povedať, že sami bojujeme aj 

s nedostatkom priestorov pre naše vlastné základné školy, 

ktoré sú vlastne našou kompetenciou, alebo že sa máme o to 

starať. 

Čiže, týmto by som chcel nejakým spôsobom apelovať na 

mesto, aby možno v rámci rozpočtu, alebo v rámci nejakého 

materiálu, alebo filozofie počítalo s tým, aby možno sa 

vyčleňovali nejaké peniaze, ktoré by pomohli pri 

rozširovaní kapacít základných škôl, hlavne v tých 

mestských častiach, kde naozaj bojujeme s, by som povedal, 

s hraničnosťou tých priestorov aj v súvislosti s tým, že 

naozaj ústretovo pristupujeme vlastne k prenájmu, prenájmu 

priestorov v pre ZUŠky (ZUŠ), ktoré sú vlastne 

v zriaďovacej kompetencii hlavného mesta. 

Ďakujem pekne. 
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Pán Polakovič. 

Igor   P o l a k o v i č ,    poslanec MsZ: 

Ja len chcem (poznámka: poslanec si odkašľal), 

pardon, podčiarknuť to, čo práve povedal pán Krúpa.  

Konkrétne riešime tento problém v Lamači, kde by sme 

veľmi neradi prišli o ZUŠku (ZUŠ), ktorá tam má vybudovanú 

skvelú triedu, prispôsobenú na jej aktivity.  

A teda veľmi ďakujem za tento podnet.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Ja iba z ZUŠkám (ZUŠ) poviem jednu vec.  

Tento týždeň, alebo minulý, neviem, sme mali také 

prvé stretnutie, ktoré vedie pán námestník Káčer, chystáme 

nejakú tra stratégiu k základným umeleckým školám v dvoch 

rovinách. V tej didaktickej, ale najmä aj k tej 

priestorovej, ktorá sa ukazuje byť ako problém.  
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Pán námestník si obišiel fyzicky všetky ZUŠky (ZUŠ) 

bratislavské.  

Takže, budeme vás informovať o tom, ako sa tento 

materiál a toto úsilie, mať nejakú jasnú víziu v rámci 

základných umeleckých škôl, ktoré považujeme za nesmierne 

dôležité ako sa bude uberať a kedy bude hotový.  

Ak nie sú ďalšie príspevky do diskusie, tak dávam 

slovo návrhovej komisii. 

Predseda návrhovej komisie 

JUDr. Milan   V e t r á k , PhD., poslanec MsZ: 

Budeme schvaľovať návrh uznesenia v tomto znení: 

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta Slovenskej 

republiky  Bratislavy po prerokovaní materiálu schvaľuje 

Dodatok číslo 2 k Zriaďovacej listiny Základnej umeleckej 

školy Jozefa Kresánka, Karloveská 3, Bratislava, s 

účinnosťou od 1. apríla 2019. 

Môžte dať o tom hlasovať,  

pán prim primátor. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 
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Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Dneska to ide pomaly. 

(Prezentácia a hlasovanie pokračuje.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Počet prítomných tridsaťdeväť. 

Za tridsaťdeväť, proti nula, zdržalo sa nula a 

nehlasovalo nula poslankýň alebo poslancov. 

 

 

(pozn: Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 7.3.2019 

Bod 14-Návrh dodatku č. 2 k zriaďovacej listine ZUŠ Jozefa 
Kresánka, Karloveská 3, Bratislava 

 Prítomní: 39 Áno 39 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 0 

Klub Team Vallo:   
L. Antalová Plavúchová ÁNO A. Berka  ÁNO 

M. Brat  ÁNO M. Debnárová  

T. Kratochvílová,I.nám. ÁNO R. Lamoš   

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič ÁNO M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák ÁNO 

M. Vlačiky ÁNO  
 

Team Bratislava – Zmena z dola (Team BA – ZZ):   
J. Budaj ÁNO G. Ferenčáková  ÁNO 

P. Hochschorner  ÁNO J. Káčer ÁNO 

Ľ. Krajčír ÁNO J. Krúpa  ÁNO 
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R. Kunst ÁNO A. Ožvaldová  ÁNO 

E. Pätoprstá  ÁNO Z. Zaťovičová ÁNO 

Klub nezávislých poslancov:   
K. Augustinič ÁNO M. Chren  ÁNO 

R. Jenčík ÁNO T. Korček  

M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová  

J. Uhler ÁNO 
 

SaS-OKS_NOVA:   
Z. Aufrichtová ÁNO P. Cmorej  ÁNO 

V. Dolinay  ÁNO G. Grendel  

J. Karman ÁNO 
 

Naša Bratislava:   
D. Čahojová  ÁNO J. Hrčka ÁNO  

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
 

Nezaradení poslanci:   
J. Buocik   P. Pilinský ÁNO 

koniec poznámky)  
 

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh dodatku č. 2 k Zriaďovacej listine Základnej 

umeleckej školy Jozefa Kresánka, Karloveská 3, Bratislava 

 
Uznesenie  

zo dňa 07. 02. 2019 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

Dodatok č. 2 k Zriaďovacej listine Základnej umeleckej 

školy Jozefa Kresánka, Karloveská 3, Bratislava, s 

účinnosťou od 1. apríla 2019. 
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koniec poznámky) 

BOD 15 NÁVRH DODATKU Č. 3 K ZRIAĎOVACEJ 
LISTINE CENTRA VOĽNÉHO ČASU, 
ŠTEFÁNIKOVA 35, BRATISLAVA 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prejdeme k bodu číslo pätnásť, ktorý znie Návrh 

dotatku dodatku číslo 3 k Zriaďovacej listine Centra 

voľného času, Štefánikova 35, Bratislava. 

Nech sa páči,  

Pani Tesarčíková, máte slovo. 

Mgr. Ema   T e s a r č í k o v á ,  vedúca oddelenia kultúry, 

školstva, športu a mládeže: 

Ďakujem pekne za slovo, pán primátor. 

Návrh dodatku číslo tri k Centre voľného času, 

Štefánikova 35 prekladáme z dôvodu, že pani riaditeľka 

požiadala o odňatie správy majetku a to z dôvodu, že sa 

dostatočne odborne nevie postarať o túto národnú kultúrnu 

pamiatku.  

Centrum voľného času Štefánikova 35 naďalej sídli 

v tejto budove a správu prevzalo hlavné mesto. 

Ďakujem. 
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Nech sa páči, diskusia. 

Ďakujem. 

Dávam slovo návrhovej komisii. 

Predseda návrhovej komisie 

JUDr. Milan   V e t r á k , PhD., poslanec MsZ: 

Budeme schvaľovať návrh uznesenia v tomto znení: 

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta Slovenskej republiky  

Bratislavy po prerokovaní materiálu schvaľuje Dodatok číslo 

3 k Zriaďovacej listine Centra voľného času, Štefánikova 

35, Bratislava, s účinnosťou od 1. apríla 2019. 

Môžte dať o tom hlasovať,  

Pán primpr primátor. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem. 
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Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomných tridsaťosem. 

Za tridsaťosem, proti nula, zdržalo sa nula a 

nehlasovalo nula poslancov. 

Ďakujem pekne. 

 

(pozn: Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 7.3.2019 

Bod 15-Návrh dodatku č. 3 k zriaďovacej listine Centra 
voľného času Štefánikova 35, Bratislava 

 Prítomní: 38 Áno 38 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 0 

Klub Team Vallo:   
L. Antalová Plavúchová ÁNO A. Berka  ÁNO 

M. Brat  ÁNO M. Debnárová  

T. Kratochvílová,I.nám. ÁNO R. Lamoš   

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič ÁNO M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák  

M. Vlačiky ÁNO  
 

Team Bratislava – Zmena z dola (Team BA – ZZ):   
J. Budaj ÁNO G. Ferenčáková  ÁNO 

P. Hochschorner  ÁNO J. Káčer ÁNO 

Ľ. Krajčír ÁNO J. Krúpa  ÁNO 

R. Kunst ÁNO A. Ožvaldová  ÁNO 

E. Pätoprstá  ÁNO Z. Zaťovičová ÁNO 
 

Klub nezávislých poslancov:   
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K. Augustinič ÁNO M. Chren  ÁNO 

R. Jenčík ÁNO T. Korček  

M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová  

J. Uhler ÁNO 
 

SaS-OKS_NOVA:   
Z. Aufrichtová ÁNO P. Cmorej  ÁNO 

V. Dolinay  ÁNO G. Grendel  

J. Karman ÁNO 
 

Naša Bratislava:   
D. Čahojová  ÁNO J. Hrčka ÁNO  

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
 

Nezaradení poslanci:   
J. Buocik   P. Pilinský ÁNO 

koniec poznámky)  
 

 

Návrh dodatku č. 3 k Zriaďovacej listine Centra voľného 

času, Štefánikova 35, Bratislava 

 
Uznesenie  

zo dňa 07. 02. 2019 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

Dodatok č. 3 k Zriaďovacej listine Centra voľného času, 

Štefánikova 35, Bratislava, s účinnosťou od 1. apríla 2019. 

koniec poznámky) 
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BOD 16 INFORMÁCIA O ČINNOSTI A ROKOVANIACH 
V RÁMCI STAVOVSKÝCH ORGANIZÁCIÍ, 
KTORÝCH JE ČLENOM HLAVNÉ MESTO SR 
BRATISLAVA, ZA OBDOBIE: ROK 2018 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Poďme k bodu číslo šestnásť, Informácia o činnosti 

a rokovaniach v rámci stavovských organizácií, ktorých je 

členom hlavné mesto Slovenskej republiky  Bratislava za 

obdobie rok 2018. 

Túto správu prednesie pán Bruno Konečný.  

Alebo, dobre? Dobre hovorím, že?  

Bruno! Ideš. Bež! 

Mgr. et Mgr. Bruno   K o n e č n ý , poradca primátora 

hlavného mesta SR Bratislavy: 

Ďakujem. 

Predmetný materiál je priprac vypracovaný ešte za 

obdobie dvetis roku dvetisícdevät osemnásť, pardon, 

a sumarizuje vlastne aktivity vo vzťahu k organizáciám, 

ktorých je hlavné mesto Bratislavy členom. 

Jedná sa o organizácie Združenie miest a obcí 

Slovenska, Únia miest Slovenska a Združenie ká 8 (K8). 
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďak. Ďakujem veľmi pekne. 

Nech sa páči, čas na diskusiu. 

Pán  Budaj,  

máte slovo. 

Ján   B u d a j ,    poslanec MsZ: 

Do ZMOSu (ZMOS) Bratislava dáva určité čiastky, ja by 

som bol rád možno, nie v tejto chvíli, ale keď sa to všetko 

usadí vo vedení mesta, aby ste si nejak vyjasnili aj so 

ZMOSom (ZMOS), prečo to vlastne Bratislava robí a aký cieľ 

tam môžme vôbec dosiahnuť? Podľa môjho názoru sa tá masa 

hlasov nikdy nechce postaviť za záujmy hlavného mesta. 

Stali sa vlastne nátlakovou organizáciou na politické 

štruktúry v mene boja s Bratislavou.  

Tak ak by sa to nedalo zmeniť, tak tam sme zbytočne. 

A ak sa to dá zmeniť, tak niečo s tým robme. Lebo inak im 

platíme za to, že oni strážia, aby Bratislava nikdy nemohla 

v tomto štáte dostať peniaze, ktoré sú adekvátne postaveniu 

hlavného mesta.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 
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Ďakujem veľmi pekne. 

Vidíme to podobne. 

Pán Vetrák, nech sa páči,  

máte slovo. 

Predseda návrhovej komisie 

JUDr. Milan   V e t r á k , PhD., poslanec MsZ: 

Ja som len chcel dodať k tomu, čo pán prim, eee, pán 

poslanec Budaj hovoril, lebo naozaj niektoré, napríklad 

posledné novelizácie zákona o obecnom zriadení, tak sa tým 

svojim spôsobom okrem iného tiež stál, stála, stálo toto 

združenie a teda vôbec nám nepomohli, práve naopak, 

znevážili či už postavenie právomoci poslancov a vo veľkom, 

podľa mňa aj znefunkčňujú ce cel celé chápanie tej 

samosprávy. 

Takže, ak sa to bude prehodnocovať, tak, tak aj ja to 

vítam a možno sa nastaví nejaký lepší model s nimi a možno 

tam nebude Bratislava vôbec. Uvidíme. 

Ďakujem teda, že to budete prehodnocovať.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Áno. 
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Ďakujem veľmi pekne. 

Dávam teda slovo návrhovej komisii. 

Predseda návrhovej komisie 

JUDr. Milan   V e t r á k , PhD., poslanec MsZ: 

Budeme schvaľovať návrh uznesenia v tomto znení: 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní  materiálu 

berie na vedomie informáciu o činnosti a rokovaniach v 

rámci stavovských organizácií, ktorých je členom hlavné 

mesto Slovenskej republiky  Bratislava, za obdobie: rok 

2018. 

Môžte dať o tom hlasovať,  

pán primátor. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Nech sa páči, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomných štyridsať. 
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Za štyridsať, proti nula, zdržalo sa nula a 

nehlasovalo nula poslankýň a poslancov. 

Ďakujem ešte raz veľmi pekne. 

 

(pozn: Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 7.3.2019 

Bod 16-Informácia o činnosti a rokovaniach v rámci 
stavovských organizácií, ktorých je členom hlavné mesto SR 

Bratislava, za obdobie: rok 2018 
 Prítomní: 40 Áno 40 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 0 

Klub Team Vallo:   
L. Antalová Plavúchová ÁNO A. Berka  ÁNO 

M. Brat  ÁNO M. Debnárová ÁNO 

T. Kratochvílová,I.nám. ÁNO R. Lamoš   

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič ÁNO M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák ÁNO 

M. Vlačiky ÁNO  
 

Team Bratislava – Zmena z dola (Team BA – ZZ):   
J. Budaj ÁNO G. Ferenčáková  ÁNO 

P. Hochschorner  ÁNO J. Káčer ÁNO 

Ľ. Krajčír ÁNO J. Krúpa  ÁNO 

R. Kunst ÁNO A. Ožvaldová  ÁNO 

E. Pätoprstá  ÁNO Z. Zaťovičová ÁNO 
 

Klub nezávislých poslancov:   
K. Augustinič ÁNO M. Chren  ÁNO 

R. Jenčík ÁNO T. Korček  

M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová  

J. Uhler ÁNO 

SaS-OKS_NOVA:   
Z. Aufrichtová ÁNO P. Cmorej  ÁNO 

V. Dolinay  ÁNO G. Grendel  

J. Karman ÁNO 
 

Naša Bratislava:   
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D. Čahojová  ÁNO J. Hrčka ÁNO  

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
 

Nezaradení poslanci:   
J. Buocik   P. Pilinský ÁNO 

koniec poznámky)  
 

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Informácia o činnosti a rokovaniach v rámci stavovských 

organizácií, ktorých je členom hlavné mesto SR Bratislava, 

za obdobie: rok 2018 

Uznesenie  
zo dňa 07. 02. 2019 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

berie na vedomie 

informáciu o činnosti a rokovaniach v rámci stavovských 

organizácií, ktorých je členom hlavné mesto SR Bratislava, 

za obdobie: rok 2018. 

koniec poznámky) 
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BOD 17 NÁVRH NA VYMENOVANIE RIADITEĽA 
/RIADITEĽKY ROZPOČTOVEJ ORGANIZÁCIE 
DOMOV SENIOROV ARCHA, ROZVODNÁ 25,  
831 01 BRATISLAVA 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Poďme k bodu číslo sedemnásť Návrh na vymenovanie 

riaditeľa alebo riaditeľky rozpočtovej organizácie Domov 

seniorov Archa, Rozvod Rozvodná 25,  831 01. 

Za spracovateľa je tu pani Andrea Csenkeyová. 

Nech sa páči, máte slovo. 

Ing. Andrea   C s e n k e y o v á , vedúca oddelenia ľudských 

zdrojov: 

Dobrý deň,  

rada by som predstavila materiál Návrh na vymenovanie 

riaditeľa al riaditeľky rozpočtovej organizácie Domov 

seniorov Archa v Bratislave. 

Predmetný materiál hovorí o nasledovných 

informáciách. 

Dňom 1. februára 2019 bola mestským zastupiteľstvom 

poverená rozpočtovej organizácie inžinierka Alena Švolíková 

do dňa vymenovania riaditeľa tejto organizácie.  
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Dobre, nech sa páči. 

Na eee pozíciu riaditeľky Domova  seniorov Archa bolo 

zriaďovateľom dňa 15. januára 2019 vyhlásené výberové 

konanie. Predpokladaný termín ukončenia výberového konania 

bol stanovený na mesiac február 2019. 

Ohľadne výberového konania, do výberového konania sa 

prihlásili piati kandidáti, ktorí splnili kritériá. Boli 

pozvaní na osobné pohovory. Osobných pohovorov sa 

zúčastnili štyria kandidáti a následne z týchto kandidátov 

boli dvaja kandidáti pozvaní na druhé kolo.  

Z týchto dvoch kandidátov komisia a následne aj 

sociálna komisia odporučila na pozíciu riaditeľky Domova 

seniora Archa doktorku Oľgu Jarošovú, ktorú týmto vítam na 

dnešnom mestskom zastupiteľstve. 

A zároveň je tu osobne prítomná aj z toho dôvodu, 

pokiaľ by boli otázky z hľadiska jej skúseností, 

kvalifikácie alebo iné otázky, ktoré by bolo treba 

zodpovedať.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Nech sa páči, otváram diskusiu. 
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Pán Káčer,  

nech sa páči. 

Ing. Juraj   K á č e r , 

námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ja si myslím, že nejaké úplne stručné predstavenie 

dvoma vetami by nám možno aj bude stačiť. Niečo, čokoľvek. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Nech sa páči, pani doktorka, 

máte slovo. 

PhDr. Mgr. Oľga   J a r o š o v á ,  PhD.: 

Tak volám sa Oľga Jarošová, som absolventka sociálnej 

práce. V sociálnej sfére pracujem takmer dvadsať rokov. 

Pracovala som teda v rôznych jej odvetviach aj na rôznych 

pozíciách. Mám skúsenosť s prácou aj v zariadení sociálnych 

služieb, aj na úrade práce na oddelení sociálnoprávnej 

ochrany.  

Momentálne pracujem v neziskovom sektore, kde sa 

hlavne venujem sociálnemu poradenstvu a supervízii. 

A zároveň som predsedníčkou Slovenskej komory sociálnych 

pracovníkov  a asistentov sociálnej práce.  
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Asi toľko. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

To asi stačí, nie? Tie dve vety.  

Ďakujem pekne. 

Pán Kuruc,  

máte slovo. 

JUDr. Ing. Martin   K u r u c , poslanec MsZ: 

Ďakujem veľmi pekne, pán primátor. 

Ja som si teda našiel o pani kandidátke na internete 

dneska sa dá vygúgliť všetko a považujem ju za odborníčku. 

A či ju podporím?  

Mňa jedine tak, že odvolávame sa tu na nejakú 

komisiu, ktorú si ty, pán primátor, vymenoval, mňa by len 

zaujímalo, kto v tej komisii bol? 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Takže, komisia bola eee viedol ju predseda, 

a prepáčte takto. 
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V tej komisii bola aaa, predseda komisie sociálnych, 

komisie sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania 

mestského bývania, teda Jakub Vallo, eee bola tam pani prvá 

ná námestníčka Lucia Štasselová, kto tam bol? Poslankyňa 

pána pol pani Poláčiková a už, potom, ja už to nemám. 

Koľko traja boli? Štyria? 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Aha, pani z našich sociálnych vecí pani Gbelecová. 

JUDr. Ing. Martin   K u r u c , poslanec MsZ: 

Okej. Super. Tých považujem za odborníkov, takže 

úplne sa teda stotožňujem s ich, s ich návrhom a určite 

podporím. 

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Pán Vetrák,  

máte slovo. 
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Predseda návrhovej komisie 

JUDr. Milan   V e t r á k , PhD., poslanec MsZ: 

Ja len krátko som chcel zareagovať, že možnože by 

stálo za úvahu, keď budú nejaké ďalšie menovačky 

v budúcnosti, že by mohol tam byť aj priložený ten 

životopis s tým, že tam je súhlas toho nominovaného 

a nemusíme to tu vlastne potom ani rozprávať a všetci si to 

už pekne pozrú pred týmto. 

To len ako vylepšenie do budúcna, lebo však teraz sme 

to počuli, tak nič, nič takého nikomu nič nechýba, len do 

budúcna nejak.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Takže, pokiaľ nie sú žiadne vstupy do diskusie, 

poprosím návrhovú komisiu. 

Predseda návrhovej komisie 

JUDr. Milan   V e t r á k , PhD., poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo. 

Budeme schvaľovať návrh uznesenia v tomto znení: 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

menuje doktorku filozofie ma magistru Oľgu Jarošovú, 
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píejdždí (PhD.), do funkcie riaditeľky rozpočtovej 

organizácie Domov seniorov Archa, Rozvodná 25, 831 01 

Bratislava, dňom 15. marca 2019. 

Môžte dať o tom, pán primátor, hlasovať. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Okej. 

Tak, prosím vás, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Ďakujem pekne. 

Uznesenie bolo prijaté. 

Bolo prítomných štyridsať. 

Za štyridsať, proti nula, zdržalo sa nula 

a nehlasovalo sa nula poslancov. 

Ja chcem privítať pani Oľgu Jarošovú medzi kolegami 

v rámci služieb nášho mesta a tešíme sa na kvalitnú a dobrú 

spoluprácu. Ešte raz.  

Ďakujem. 

(poznámka:  potlesk) 
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(pozn: Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 7.3.2019 

Bod 17- Návrh na vymenovanie riaditeľa/riaditeľky rozpočt. 
organizácie Domov seniorov Archa 

 Prítomní: 0 Áno 0 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 0 

Klub Team Vallo:   
L. Antalová Plavúchová ÁNO A. Berka  ÁNO 

M. Brat  ÁNO M. Debnárová ÁNO 

T. Kratochvílová,I.nám. ÁNO R. Lamoš  ÁNO 

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič ÁNO M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák ÁNO 

M. Vlačiky ÁNO  
 

Team Bratislava – Zmena z dola (Team BA – ZZ):   
J. Budaj ÁNO G. Ferenčáková  ÁNO 

P. Hochschorner  ÁNO J. Káčer ÁNO 

Ľ. Krajčír ÁNO J. Krúpa  ÁNO 

R. Kunst ÁNO A. Ožvaldová  ÁNO 

E. Pätoprstá  ÁNO Z. Zaťovičová ÁNO 
 

Klub nezávislých poslancov:   
K. Augustinič ÁNO M. Chren  ÁNO 

R. Jenčík ÁNO T. Korček  

M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová  

J. Uhler ÁNO 
 

SaS-OKS_NOVA:   
Z. Aufrichtová ÁNO P. Cmorej  ÁNO 

V. Dolinay  ÁNO G. Grendel  

J. Karman ÁNO 
 

Naša Bratislava:   
D. Čahojová  ÁNO J. Hrčka ÁNO  

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
 

Nezaradení poslanci:   
J. Buocik   P. Pilinský  

koniec poznámky)  
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(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na vymenovanie riaditeľa/riaditeľky rozpočtovej 

organizácie Domov seniorov Archa, Rozvodná 25, 831 01 

Bratislava 

Uznesenie  
zo dňa 07. 02. 2019 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

menuje 

PhDr. Mgr. Oľgu Jarošovú, PhD., do funkcie riaditeľky 

rozpočtovej organizácie Domov seniorov Archa, Rozvodná 25, 

831 01 Bratislava, dňom 15. marca 2019. 

koniec poznámky) 

 

 

BOD 18 DOPLNENIE ZÁSTUPCOV HLAVNÉHO MESTA 
SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY DO 
PREDSTAVENSTVA A DOZORNEJ RADY 
OBCHODNEJ SPOLOČNOSTI HALBART-
SLOVAKIA A.S. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Poďme na ďalší bod a je to bod číslo osemnásť. 

Doplnenie zástupcov hlavného mesta Slovenskej republiky 
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Bratislavy do predstavenstva a dozornej rady obchodnej 

spoločnosti Halbart-Slovakia a.s. 

Za spracovateľa nám povie viac o tom pani doktorka 

Vyhlídalová. 

JUDr. Lucia   V y h l í d a l o v á , riaditeľka sekcie 

právnych činností: 

Takže, ďakujem za slovo. 

Predkladáme mestskému zastupiteľstvu návrh na 

doplnenie členov vlastne do predstavenstva a dozornej rady 

spoločnosti Halbart Slovakia. 

Vlastne hlavné mesto je jedným z akcionárov tejto 

spoločnosti. No a v zmysle stanov spoločnosti 

predstavenstvo má mať celkovo piatich členov, dozorná rada 

troch členov a hlavné mesto vlastne môže nominovať do 

predstavenstva troch svojich zástupcov a do dozornej rady 

dvoch. 

Aktuálne vlastne, aktuálne obsadenie vlastne v tejto 

spoločnosti je také, že predstavenstvo má jedného člena, 

pána inžiniera Šetinu a je to vlastne nominant druhého 

akcionára. 

Eee, vlastne schválenie týchto navrhovaných 

kandidátov potom vlastne uskutočňuje valné zhromaždenie 
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spoločnosti, ale v zmysle všeobecne záväzného nariadenia 

ako aj zákona o obecnom zriadení je potrebné, aby vlastne 

títo kandidáti boli schválení mestským zastupiteľstvom. 

Čiže z uvedeného dôvodu predkladáme tento materiál.  

S tým, že teda vlastne do predstavenstva za hlavné 

mesto navrhujeme zamestnancov vlastne za odborné sekcie 

magistrátu. Budem teda menovať, doktorku Ivanu Ozábalovú za 

sekciu právnych činností, magistra Tomáša Szaba za sekciu 

správy nehnuteľností a tým tretím členom teda v tejto 

súvislosti by som chcela povedať, že sme pripravili aj 

pozmeňujúci návrh uznesenia. Navrhujeme inžinierku Jarmilu 

Kleisovú za sekciu financií. 

Eee. Do dozornej rady za hlavné mesto, hlavné mesto 

teda navrhuje na vymenovanie pánov poslancov magistra 

Rastislava Tešoviča  a Igora Polakoviča.  

Ešte by som len dodala, že vlastne materiál 

prerokovala aj komisia finančnej stratégie a mestská rada 

a odporúčajú vlastne tento materiál vlastne poslancom teda 

prerokovať. 

Ďakujem. 
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Ja iba chcem možno doplniť pani doktorku, že je 

dôležité nerozpustiť spoločnosť Halbart, lebo sú tam 

pozemky, ktoré, s ktorými by sme sa potom museli deliť 

s ďalším a akcionárom. 

Takže, budeme ju udržovať pri živote, aby o tie 

pozemky sme zatiaľ neprišli.  

To je akože ccc celá, celá tá story za tým.  

Pokiaľ nie je žiadna diskusia, dávam slovo návrhovej 

komisii. 

Nech sa páči. 

Tuto?  

Toto je moje?  

Nech sa páči, dávam slovo návrhovej komisii. 

Predseda návrhovej komisie 

JUDr. Milan   V e t r á k , PhD., poslanec MsZ: 

Áno. 

Pán primátor,  
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ďakujem za slovo, len eee, neviem či bola otvorená 

diskusia.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Aha, prepáčte.  

Ja som neotvoril diskusiu. 

Otváram diskusiu. 

Ospravedlňujem sa. 

Dávam slovo ná, pán Hrčka, nech sa páči, máte slovo. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ďakujem. Eee, (poznámka: odkašľanie) 

Dalo by sa ešte niečo presnejšie, síce spoločnosť 

Halbart, lebo tak, priznám sa, že som tu dlhšie, ale táto 

spoločnosť akosi výrazným spôsobom unikala akejkoľvek 

pozornosti, lebo tam okrem toho, že teda tam bol 

nedostatočný počet zastúpených, to je asi všetko. 

Čiže, či by to niekto mohol aj bližšie odprezentovať? 

Lebo eee, myslím že väčšina poslancov ani len vôbec že 

netuší. 

 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 7. marca 2019  

 310 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Pani doktorka,  

chcete to vysvetliť?  

Nech sa páči,  

máte slovo. 

JUDr. Lucia   V y h l í d a l o v á , riaditeľka sekcie 

právnych činností: 

Ďakujem za slovo. 

Teda spoločnosť Halbart bola založená na základe 

uznesenia mestského zastupiteľstva číslo 307 z roku 1992 

a vlastne za účelom realizácie nadcestného colného 

strediska. Čiže, je to vlastne bývalá colnica Petržalka 

Berg. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Ešte teda by som mohla dopovedať, že druhým 

akcionárom je belgický štátny občan pán Fernand Halbart. 

A keďže som tu započula eee od pána poslanca otázku 

ohľadne tých pozemkov, tak áno, pravda je tá, že v podstate 

vlastne do základného imania hlavné mesto vložilo určité 

pozemky, pričom teda vlastne eee v tom čase keď ich 
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vložilo, v tom roku 1994 vlastne nechalo zapísať ako 

hodnotu týchto pozemkov eee, ja vám to aj presne poviem 

(poznámka: prednášajúca hľadá v dokumentoch informáciu) 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Je to dobrá story v každom prípade.  

Ste vedes, pozdrav z deväťdesiatych rokov.  

JUDr. Lucia   V y h l í d a l o v á , riaditeľka sekcie 

právnych činností: 

Eee, čiže presná, presná hodnota vlastne v akej tie 

pozemky boli zapísané je stošesťdesiatosemtisíc eur, avšak 

vlastne už v tom čase bol vyhotovený znalecký posudok, 

ktorý vlastne tieto pozemky oceňoval vlastne na vyše dvoch 

miliónov eur.  

Takže preto, ako povedal pán primátor, je dôležité 

túto spoločnosť proste udržať pri živote, aby nevstúpila do 

likvidácie, pretože ak by spoločnosť vstúpila do 

likvidácie, tak tým, že vlastne sú tam dvaja akcionári, tak 

každý z tých akcionárov potom vlastne  v zmysle obchodného 

zákonníka má nárok na päťdesiatpercentný podiel na 

likvidačnom zostatku.  
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Čiže, mesto by vlastne prišlo o o značnú časť 

financií.  

Tie pozemky sú, sa nachádzajú v katastrálnom území 

Petržalka. 

Keď budete mať, pán poslanec, záujem, kludne sa na 

nás obráťte a môžme vám dať aj nejaký podrobný výpis 

parcelných čísiel.  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Viete čo, musíme, musíme fungovať asi na nejakom 

systéme.  

To znamená, že sia vám dám, ja dám otázku za vás. 

Čo sa chcete spýtať? 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Áno. Pa pani doktorka vám ukáže presne čísla tých 

parciel. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 
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Pán Halbart ešte žije. Tá komunikácia s ním je taká, 

že po pokiaľ za nášho účinkovania žiadna, pokiaľ viem, 

v minulosti bola taká, že on to chce, aby sa to 

zlikvidovalo, lebo je to preňho a jeho zástupcu strašne 

výhodné. My sme vyhodnotili aj s našim právnym oddelením, 

že je najlepšie a najjednoduchšie proste udržovať takto pri 

živote a čakať. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Keď je záujem o viacero informácií na túto tému, tak 

neviem či sa dá znovu otvoriť diskusia, lebo už vlastne 

skončila, alebo v podstate v klude aj, aj s našou pani 

riaditeľkou právneho sa, sa ako vám povie viaceré 

informácie o tom. 

Keď nie, tak dávam slovo návrhovej komisii.  

Predseda návrhovej komisie 

JUDr. Milan   V e t r á k , PhD., poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne za slovo. 

Ja ten návrh uznesenia prečítam. 

Teda predpokladám, že všetci čo sú tam menovaní 

súhlasia s tým, že chcú byť vymenovaní.  
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Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta Slovenskej 

republiky  Bratislavy po prerokovaní materiálu schvaľuje  

po prvé, vymenovanie JUDr. Ivany Ozábalovej, magistra 

Tomáša Szaba a inžinierky Jarmily Kleisovej za členov 

predstavenstva obchodnej spoločnosti Halbart–Slovakia 

akciová spoločnosť, so sídlom Primaciálne námestie 1,  

814 99 Bratislava, IČO 31404693, 

a po druhé, vymenovanie magistra Rastislava Tešoviča 

a Igora Polakoviča za členov dozornej rady obchodnej 

spoločnosti Halbart–Slovakia akciová spoločnosť, so sídlom 

Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava, IČO 31404693. 

Pán primátor,  

môžte dať hlasovať o návrhu uznesenia. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Nech sa páči. 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomných je štyridsaťjedna. 

Za štyridsať, proti bolo nula, zdržalo sa jedna a 

nehlasovalo nula poslancov. 
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Ďakujem pekne. 

 

(pozn: Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 7.3.2019 

Bod 18-Doplnenie zástupcov hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy do predstavenstva a dozornej rady 

obchodnej spoločnosti Halbart-Slovakia a.s. 
 Prítomní: 41 Áno 40 Nie: 0 Zdržal sa: 1 Nehlasovali: 0 

Klub Team Vallo:   
L. Antalová Plavúchová ÁNO A. Berka  ÁNO 

M. Brat  ÁNO M. Debnárová ÁNO 

T. Kratochvílová,I.nám. ÁNO R. Lamoš  ÁNO 

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ZDRŽAL SA 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič ÁNO M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák ÁNO 

M. Vlačiky ÁNO  
 

Team Bratislava – Zmena z dola (Team BA – ZZ):   
J. Budaj ÁNO G. Ferenčáková  ÁNO 

P. Hochschorner  ÁNO J. Káčer ÁNO 

Ľ. Krajčír ÁNO J. Krúpa  ÁNO 

R. Kunst ÁNO A. Ožvaldová  ÁNO 

E. Pätoprstá  ÁNO Z. Zaťovičová ÁNO 
 

Klub nezávislých poslancov:   
K. Augustinič ÁNO M. Chren  ÁNO 

R. Jenčík ÁNO T. Korček  

M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová  

J. Uhler ÁNO 
 

SaS-OKS_NOVA:   
Z. Aufrichtová ÁNO P. Cmorej  ÁNO 

V. Dolinay  ÁNO G. Grendel  

J. Karman ÁNO 

Naša Bratislava:   
D. Čahojová  ÁNO J. Hrčka ÁNO  

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
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Nezaradení poslanci:   
J. Buocik   P. Pilinský ÁNO 

koniec poznámky)  
 

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Doplnenie zástupcov hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy do predstavenstva a dozornej rady obchodnej 

spoločnosti Halbart-Slovakia a.s. 

 
Uznesenie  

zo dňa 07. 02. 2019 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

1. vymenovanie JUDr. Ivany Ozábalovej, Mgr. Tomáša Szaba a 

Ing. Jarmily Kleisovej za členov predstavenstva 

obchodnej spoločnosti Halbart–Slovakia a.s., so sídlom 

Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava, IČO 31404693, 

2. vymenovanie Mgr. Rastislava Tešoviča a Igora Polakoviča 

za členov dozornej rady obchodnej spoločnosti Halbart–

Slovakia a.s., so sídlom Primaciálne nám. 1, 814 99 

Bratislava, IČO 31404693. 

koniec poznámky) 
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BOD 19 MESTSKÉ CENTRUM STARÁ TRŽNICA - 
NÁVRH NA VOĽBU ČLENOV SPRÁVNEJ RADY 
A DOZORNEJ RADY ZA HLAVNÉ MESTO SR 
BRATISLAVU 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Poďme na bod číslo devätnásť, Mestské centrum Stará 

tržnica, návrh na voľbu členov správnej rady a dozornej 

rady za hlavné mesto SR Bratislavu. 

Vy poviete? Okej, okej. 

Dobre. 

Materiál za nás prednesie (poznámka: povzdych) bod 

číslo devätnásť, pani Lukyová, ale nemáme ju tu.  

(poznámka: počuť mimo mikrofón „Gbelecová“) 

Pani Gbelecová, jasné. 

(poznámka: počuť ženský hlas „A je tu?“) 

Môžem ja to predniesť?  

Však môžem to ja povedať, nie?  

Ide o, (poznámka: povzdych) 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 
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Počkajte, sekundu iba, dajte mi sekundu.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

(poznámka: primátor sa radí a je počuť slová „A ja už 

som bol odvolaný zo správnej rady?“ ďalej nezrozumiteľné 

slová) 

Dobre. Asi, asi ne nebudeme čakať, môžem to ja 

prečítať. 

Ide o to, aby sme refrešli správnu radu, aj dozornú 

radu?  

A zo správnej rady Mestského centra Stará tržnica sa 

odvolá Milan Černý, Petra Greksová a Miroslav Bialko. 

Z dozornej rady Mestského centra Stará tržnica sa 

odvoláva pani Lucia Štasselová, Soňa Svoreňová, Iveta 

Plšeková, Katarína Šimončičová a Ľudmila Farkašovská. 

A volí sa do správnej rady pani Lucia Štasselová, 

Jakub Kmeť a Tomáš Szabo 

a do dozornej rady, toto bude výmena, teda to 

znamená, že pán Budaj, Katarína Augustinič, Vladimír 

Dolinay, Igor Polakovič a Branislav Záhradník.  

Takže, tam si autoremedúrou chcem osvojiť tú zmenu 

miesto pána Káčera pána poslanca Budaja do dozornej rady 

Mestského centra Stará tržnica.  
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Takže, nech sa páči, otváram a dávam priestor na 

diskusiu. 

Pán Šinály, 

nech sa páči. 

Ing. Peter   Š i n á l y , mestský kontrolór hlavného mesta 

SR Bratislavy: 

Ďakujem za slovo. 

Rád by som sa opýtal eee pani riaditeľky 

Vyhlídalovej, že či doplnením tohto počtu osôb, ktoré boli 

vymenované, ja som ich nestihol spočítať, bude funkčná 

správna rada, to znamená, že súčasní ľudia, ktorí tam sú za 

banku plus naši ľudia, budú v súlade s stanovami alebo 

štatútom tejto neziskovej organizácie vedieť vykonávať 

fungovanie tejto organizácie?  

Len že či áno, nie? Ak áno, tak som veľmi spokojný. 

Len si pamätám, že tam boli diskusie o tom, že to musí byť 

doplnené na plný počet členov správnej rady a nie som si 

teraz úplne istý, že či to, čo bolo vymenované, je naozaj 

na plný počet. 

Ďakujem. 
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pani doktorka, nech. 

Jaj, pani (poznámka: nezrozumiteľné slovo) už tu 

neni.  

Ne, iba nám kývnite, že. 

Podľa. 

(poznámka: počuť slovo „prepáčte“) 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Dobre, ďalší bod.  

Dobre, sme v pohode.  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

V ďalšom bode, to znamená, že pochopili sme sa.  

Eee, vie niekto či ja som ešte členom správnej rady 

Starej tržnice?  

Nevie. Nevie sa to. To tiež asi musíme usporiadať. 

Eee, ďakujem pekne. 

To znamená, že ak nie sú ďalšie pripomienky, 

odovzdávam slovo návrhovej komisie.  
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(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Nie, už nie sú. Už nie sú. 

Predseda návrhovej komisie 

JUDr. Milan   V e t r á k , PhD., poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Hneď po voľbách som (poznámka: nezrozumiteľné slovo). 

Predseda návrhovej komisie 

JUDr. Milan   V e t r á k , PhD., poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne za slovo. 

Nebudem čítať celý návrh uznesenia. V podstate tam 

došlo len k jednej zmene, ktorú pán primátor povedal, že 

namiesto pána Káčera v tej dozornej rade budeme voliť za 

člena dozornej rady pána, pána Budaja.  

Inak to uznesenie odvolávame zo správnej, dozornej 

rady tej Starej tržnice a ľudí, ktorí sú tu vymenovaní 

a volíme do správnej rady a dozornej rady tých, ktorí sú tu 

vymenovaní s tou zmenou pána Káčera a pána Budaja. 

Pán primátor,  
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môžte teda dať hlasovať o tomto návrhu uznesenia. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Prosím, prihláste sa a hlasujte. Prezentujte sa 

a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomných je tridsaťosem. 

Za tridsaťosem, proti nula, zdržalo sa nula a 

nehlasovalo nula poslankýň a poslancov. 

 

(pozn: Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 7.3.2019 

Bod 19-Mestské centrum Stará tržnica-Návrh na voľbu členov 
Správnej rady a Dozornej rady za hlavné mesto SR Bratislavu 
 Prítomní: 38 Áno 38 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 0 

 
Klub Team Vallo:   
L. Antalová Plavúchová ÁNO A. Berka  ÁNO 

M. Brat  ÁNO M. Debnárová ÁNO 

T. Kratochvílová,I.nám. ÁNO R. Lamoš  ÁNO 

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič   

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič ÁNO M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák ÁNO 

M. Vlačiky ÁNO  
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Team Bratislava – Zmena z dola (Team BA – ZZ):   
J. Budaj ÁNO G. Ferenčáková  ÁNO 

P. Hochschorner  ÁNO J. Káčer ÁNO 

Ľ. Krajčír ÁNO J. Krúpa  ÁNO 

R. Kunst ÁNO A. Ožvaldová  ÁNO 

E. Pätoprstá  ÁNO Z. Zaťovičová ÁNO 
 

Klub nezávislých poslancov:   
K. Augustinič ÁNO M. Chren   

R. Jenčík ÁNO T. Korček  

M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová  

J. Uhler ÁNO 
 

SaS-OKS_NOVA:   
Z. Aufrichtová ÁNO P. Cmorej  ÁNO 

V. Dolinay  ÁNO G. Grendel  

J. Karman ÁNO 
 

Naša Bratislava:   
D. Čahojová  ÁNO J. Hrčka   

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
 

Nezaradení poslanci:   
J. Buocik   P. Pilinský ÁNO 

koniec poznámky)  
 

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Mestské centrum Stará tržnica - Návrh na voľbu členov 

Správnej rady a Dozornej rady za hlavné mesto SR Bratislavu 

 
Uznesenie  

zo dňa 07. 02. 2019 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

A. odvoláva 
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1. zo Správnej rady Mestského centra Stará tržnica 

Ing. Milana Černého, PhDr. Petru Greksovú a 

Ing. Miroslava Bialka, 

2. z Dozornej rady Mestského centra Stará tržnica 

Ing. arch. Luciu Štasselovú, Ing. Soňu Svoreňovú, 

MUDr. Ivetu Plšekovú, Ing. Katarínu Šimončičovú 

a PhDr. Ľudmilu Farkašovskú. 

B. volí 

1. do Správnej rady Mestského centra Stará tržnica za 

hlavné mesto SR Bratislavu: 

Ing. arch. Lucia Štasselová, 

Mgr. Jakub Kmeť, 

Mgr. Tomáš Szabo; 

2. do Dozornej rady Mestského centra Stará tržnica: 

Ján Budaj, 

Ing. Katarína Augustinič, 

Mgr. Vladimír Dolinay, 

Igora Polakovič, 

PhDr. JUDr. Branislav Záhradník. 

koniec poznámky) 
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BOD 20 INFORMÁCIA O VYČÍSLENÍ REFUNDÁCIE 
DODATOČNÝCH ZLIAV PRE VYBRANÉ 
SKUPINY CESTUJÚCICH V IDS BK V ROKU 
2018 AKO PLNENIE UZNESENIA Č. 
1128/2018 ČASŤ D BOD 2 ZO DŇA  
25. 4. 2018 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prejdime k bodu číslo dvadsať, Informácia o vyčíslení 

refundácie dodatočných zliav pre vybrané skupiny 

cestujúcich eee v ídées bé ká (IDS BK) v roku 2018 ako 

plnenie uznesenia číslo 1128/2018 časť dé (D) bod 2 zo dňa 

25. apríla 2018. 

Nech sa páči, za navrhovateľa je tu pán Bánovec. 

Za spracovateľa. Pardon. 

Mgr. Peter   B á n o v e c , riaditeľ sekcie dopravy: 

Ďakujem za slovo. 

Vážené dámy, vážení páni,  

predkladáme vám informáciu o vyčíslení refundácie 

dodatočných zliav pre vybrané skupiny cestujúcich podľa 

uznesenia z 25. 4. 2018, kde sme boli poverení predložiť 

materiál (poznámka: odkašľanie), pardon, do zastupiteľstva 

v septembri 2018. 
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Tento materiál bol pripravený avšak v roku 2018 

nedošlo k jeho prerokovaniu, preto naša sekcia tento 

materiál ešte dopracovala.  

Pôvodne mal byť spracovaný do v termíne teda 

od 1. 1. do 31. 8., my sme následne toto vlastne rozšírili 

až do 30. 11. 2018 tak, aby sme vlastne pokryli celý 

účtovný rok 2018 a vlastne všetky, všetky informácie 

a všetky údaje eee sú predložené v prehľadnej tabuľkovej 

forme. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Otváram diskusiu k tomuto návrhu. 

Pán Vagač,  

nech sa páči, máte slovo. 

Ing. Matej   V a g a č ,    poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Pán primátor,  

chcel by som len upozorniť, že v rámci tohto bodu na 

jeden detail. Je taká anomália v tých seniorpasoch tu 

v Bratislave, že, že tí dôchodcovia sa musia každý rok 

znova a opätovne vždycky zaevidovať, čo sa mi zdá pre nich 
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ako dosť ako aj, aj ťažké, ale aj nezmyselné, že každý rok 

musí. Ten dôchodca, len stárne. Čiže, zostáva stále 

v dôchodku a on sa každý rok musí ako zaevidovať.  

V Košiciach to majú, myslím, tuším na sedem rokov, 

alebo by sme to kludne moholi pre predĺžiť na päť rokov. 

A ja len upozorňujem, že je tu z minulého 

zastupiteľstva od ešte je tu bod uznesenie číslo 1179/2018, 

kde tam bol zaviazaný predošlý predošlý primátor, ale nebol 

tam termín, nebol tam termín, takže sa nič neu neudialo.  

Čiže, apelujem za našich dôchodcov, aby toto nemuseli 

každý rok vykonávať, čo, čo je dosť akože ťažkopádne tiež. 

Skúsme to pre predĺžiť aspoň na päť rokov, alebo 

nejakú takú. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Myslím si, že je to skvelý nápad a pustíme sa do 

toho. 

Ďakujem pekne. 

Pán Budaj,  

nech sa páči, máte slovo. 
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Ján   B u d a j ,    poslanec MsZ: 

Chcem kolegovi vysvetliť, že to má aj druhú stranu. 

Ja som za to, aby sa to samozrejme zmodernizovalo, ale 

treba pamätať na to, že Bratislava platí za tieto zľavy 

dopravnému podniku, ale platí aj do integrovanej dopravy, 

platí aj za jazdy, ktoré neexistujú, preto, viete, dôchodci 

a ja to už v mojom veku môžem povedať aj bez toho, že by sa 

urazili, občas zomierajú a Bratislava nechce, nechcela 

vydávať na desaťročie tento paušál, lebo potom by platila 

za doslova mŕtve duše. A to hádam si neprajú ani tí 

dôchodci. A preto sa zostalo pri tomto  otrasnom modeli, 

kde, kde toho človeka trápime, aby sa raz ročne nejakým 

spôsobom sprítomnil, že stále používa emhádé (MHD), alebo 

chce používať emhádé (MHD). 

Ja verím, že celý systém používania emhádé (MHD), aj 

zľavy, aj napríklad, to platenie nešťastné do integrovanej 

dopravy, musí prejsť zásadnou (gong) reformou.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Pán Bánovec. 

Mgr. Peter   B á n o v e c , riaditeľ sekcie dopravy: 

Ďakujem za slovo. 
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Eee, ja si dovolím reagovať ešte jednou vecou. 

My v súčasnosti už existujeme v nejakej intergrovanej 

doprave, čiže aj tá otázka ohľadom týchto seniorpasov je 

otázka, ktorú musíme predložiť všetkým eee našim eee 

spoločníkom, s ktorými sme spolu v jednej integrovanej 

doprave, pretože tyka, týka sa to vlastne nás všetkých. 

A druhá vec je to, že vlastne ten seniopas dneska je 

nastavený tak, že ten človek nemusí chodiť nikam, eee, 

dokonca v je nastavené, že si to môže aktualizovať každý 

rok priložením k označovaču v hociktorom vozidle, ale 

dokonca ani to nemusí urobiť, ak na to zabudne, tak vlastne 

revízor načítaním karty pri kontrole dokáže toto vlastne 

takisto vykonať. 

Čiže, to už dneska nejakým takýmto spôsobom funguje. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Dávam slovo návrhovej komisii. 
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Predseda návrhovej komisie 

JUDr. Milan   V e t r á k , PhD., poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo. 

Budeme schvaľovať návrh uznesenia v tomto znení: 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu berie 

na vedomie informáciu o vyčíslení refundácie dodatočných 

zliav pre vybrané skupiny cestujúcich v idées bé ká (IDS 

BK) v roku 2018 ako plnenie uznesenia číslo 1128/2018 časť 

dé (D) bod 2 zo dňa 25. 4. 2018. 

Pán primátor,  

môžte dať o tom hlasovať. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomných je štyridsať. 

Za štyridsať, proti nula, zdržalo sa nula a 

nehlasovalo nula poslancov. 
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(pozn: Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 7.3.2019 

Bod 20-Informácia o vyčíslení refundácie dodatočných zliav 
pre vybrané skupiny cestujúcich v IDS BK v roku 2018 ako 
plnenie uzn.č. 1128/2018 časť D bod 2 zo dňa 25. 4. 2018 

 Prítomní: 40 Áno 40 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 0 

Klub Team Vallo:   
L. Antalová Plavúchová ÁNO A. Berka  ÁNO 

M. Brat  ÁNO M. Debnárová ÁNO 

T. Kratochvílová,I.nám. ÁNO R. Lamoš  ÁNO 

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič ÁNO M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák ÁNO 

M. Vlačiky ÁNO  
 

Team Bratislava – Zmena z dola (Team BA – ZZ):   
J. Budaj ÁNO G. Ferenčáková  ÁNO 

P. Hochschorner  ÁNO J. Káčer ÁNO 

Ľ. Krajčír ÁNO J. Krúpa  ÁNO 

R. Kunst ÁNO A. Ožvaldová  ÁNO 

E. Pätoprstá  ÁNO Z. Zaťovičová ÁNO 
 

Klub nezávislých poslancov:   
K. Augustinič ÁNO M. Chren   

R. Jenčík ÁNO T. Korček  

M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová  

J. Uhler ÁNO 
 

SaS-OKS_NOVA:   
Z. Aufrichtová ÁNO P. Cmorej  ÁNO 

V. Dolinay  ÁNO G. Grendel  

J. Karman  
 

Naša Bratislava:   
D. Čahojová  ÁNO J. Hrčka ÁNO  

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
 

Nezaradení poslanci:   
J. Buocik ÁNO  P. Pilinský ÁNO 

koniec poznámky)  
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(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Uznesenie  
zo dňa 07. 02. 2019 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

berie na vedomie 

informáciu o vyčíslení refundácie dodatočných zliav pre 

vybrané skupiny cestujúcich v Integrovanom dopravnom 

systéme v Bratislavskom kraji v roku 2018 ako plnenie 

uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 

Bratislavy č. 1128/2018 časť D bod 2 zo dňa 25. 04. 2018.  

koniec poznámky) 

 

 

BOD 21 NÁVRH NA SCHVÁLENIE ZMENY ÚČELU 
NÁJMU V ZMLUVE O NÁJME NEBYTOVÉHO 
PRIESTORU Č. 07 83 0017 18 00 ZO DŇA 
31.05.2018  V ZNENÍ DODATKU Č. 1, 
LUCII PETRÁŠOVEJ SO SÍDLOM V SEREDI 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pokračujeme ďalej. 
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Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pokračujeme ďalej. Je pred nami bod číslo 

dvadsaťjedna, Návrh na schválenie zmeny účelu nájmu 

v Zmluve o nájme nebytového priestoru číslo 07 83 0, no 

nebudem to čítať celé, zo dňa 31. 5. 2018 v znení dodatku 

číslo 1, Lucii Petrášovej so sídlom v Seredi. 

Eee. Poprosím spracovateľa, alebo zodpovedného, pána 

Szaba. 

Mgr. Tomáš   S z a b o , riaditeľ sekcie právnych činností: 

Ďakujem. 

Takže, pôvodným účelom nájmu bola, bol, bola výroba 

a predaj čerstvých bagiet s čerstvými a vyberanými 

surovinami, predaj iného druhu rýchleho občerstvenia.  

Navrhovateľ navrhuje, respektíve nájomník navrhuje 

zmenu účelu nájmu na predajňu pančuchových, ponožkový, eee, 

pančuchochový, ponožkový tovať a bižutéria.  

Eee, nájomník, treba dodať, že už od roku dvetisíctre 

dvetisíctrinásť prenajímal priestory v danej lokalite, kde 

od roku 2013 aj prevádzkoval takúto predajňu s týmto, 

s týmto rozsahom tovaru. Eee s tým, že eeem keď si pozriete 

aj súťažné podmienky, ktoré boli schvaľované v mestskom 
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zastupiteľstve, na zákte ktorého, ktorých bola vyhlásená 

eee verejná obchodná súťaž na prenájom predmetného 

priestoru, tak je tam uvedený účel nájmu predajne, cestovné 

kancelárie, čistiarne a opravovne, fotoslužby, požičovne, 

kozmetika, kaderníctvo, manikúra, pedikúra.  

Čiže, čiže, v rámci, v rámci ešte aj pôvodného účelu 

nájmu, ktorý bol zadefinovaný, by, by aj takáto predajňa 

spĺňala ten účel nájmu. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem za úvodné slovo pánovi Tomášovi Szabovi. 

A vážené poslanci a vážení poslanci,  

otváram diskusiu k tomuto bodu.  

Nech sa páči. 

Takže, nikto sa neprihlásil do diskusie, poprosím 

návrhovú komisiu, pána poslanca Vetráka. 

Predseda návrhovej komisie 

JUDr. Milan   V e t r á k , PhD., poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne za slovo. 
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Nebudem čítať celý ten návrh uznesenia, lebo nebol 

podaný žiadny pozmeňujúci návrh, všetci ho máme. 

Budeme schvaľovať zmenu účelu nájmu v zmluve o nájme 

nebytového priestoru v tom znení, v akom to máme 

predložené.  

Akurát upozorním na to, že tá pôvodná  zmluva bola 

schvaľovaná tromi pätinami všetkých, takže keďže teraz ju 

meníme, tak by mali byť tiež dosiahnuté tri pätiny všetkých 

poslancov pri hlasovaní.  

Môžte dať o tom hlasovať.  

Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Áno. 

Takže, poprosím hlasujme. Prihláste sa a hlasujte.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Takže, ďakujem. 

Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomných štyridsať poslancov. 
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Za bolo štyridsať, proti nula, zdržalo sa nula a 

nehlasovalo nula. 

Konštatujem, že bod číslo dvadsaťjedna bol prijatý. 

 

(pozn: Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 7.3.2019 

Bod 21-Návrh na schválenie zmeny účelu nájmu v Zmluve o 
nájme nebytového priestoru č. 07 83 0017 18 00 zo dňa 

31.05.2018 Lucii Petrášovej so sídlom v Seredi 
 Prítomní: 40 Áno 40 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 0 

Klub Team Vallo:   
L. Antalová Plavúchová ÁNO A. Berka  ÁNO 

M. Brat  ÁNO M. Debnárová ÁNO 

T. Kratochvílová,I.nám. ÁNO R. Lamoš  ÁNO 

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič ÁNO M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák ÁNO 

M. Vlačiky ÁNO  
 

Team Bratislava – Zmena z dola (Team BA – ZZ):   
J. Budaj ÁNO G. Ferenčáková  ÁNO 

P. Hochschorner  ÁNO J. Káčer ÁNO 

Ľ. Krajčír ÁNO J. Krúpa  ÁNO 

R. Kunst ÁNO A. Ožvaldová  ÁNO 

E. Pätoprstá  ÁNO Z. Zaťovičová  
 

Klub nezávislých poslancov:   
K. Augustinič ÁNO M. Chren  ÁNO 

R. Jenčík ÁNO T. Korček  

M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová  

J. Uhler ÁNO 

SaS-OKS_NOVA:   
Z. Aufrichtová ÁNO P. Cmorej  ÁNO 

V. Dolinay  ÁNO G. Grendel  

J. Karman  
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Naša Bratislava:   
D. Čahojová  ÁNO J. Hrčka ÁNO  

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
 

Nezaradení poslanci:   
J. Buocik ÁNO  P. Pilinský ÁNO 

koniec poznámky)  
 

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na schválenie zmeny účelu nájmu v Zmluve o nájme 

nebytového priestoru č. 07 83 0017 18 00 zo dňa 31. 05. 

2018 v znení dodatku č. 1, Lucii Petrášovej so sídlom v 

Seredi 

Uznesenie  
zo dňa 07. 02. 2019 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

zmenu účelu nájmu v Zmluve o nájme nebytového 

priestoru č. 07 83 0017 18 00 zo dňa 31. 05. 2018 v znení 

dodatku č. 1, Lucii Petrášovej so sídlom Fándlyho 748/13 v 

Seredi, IČO 46961917, takto: 

Pôvodné znenie textu: 

„Účelom nájmu je výroba a predaj čerstvých bagiet s 

čerstvými a vyberanými surovinami, predaj iného druhu 

rýchleho občerstvenia (hot dog, sendvič, šalát...) spojený 

s predajom alkoholických nápojov.“, 
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sa nahrádza novým textom: 

„Účelom nájmu je predajňa (pančuchový, ponožkový tovar a 

bižutéria).“, 

s podmienkou: 

Dodatok bude nájomcom podpísaný do 30 dní od schválenia 

uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR 

Bratislavy. V prípade, že dodatok v tejto lehote nebude 

nájomcom podpísaný, toto uznesenie stratí platnosť. 

koniec poznámky) 

 

 

BOD 22 NÁVRH NA SCHVÁLENIE ZMLUVY O BUDÚCEJ 
ZMLUVE O ZRIADENÍ VECNÉHO BREMENA NA 
POZEMOK REGISTRA „C“ KN, 
V BRATISLAVE, K. Ú. STARÉ MESTO, 
PARC. Č. 2876/29, BŘECLAVSKÁ ULICA, 
V PROSPECH ING. MIROSLAVA TRNKU 

Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pokračujeme na bod číslo dvadsaťdva, Návrh 

na schválenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného 

bremena na pozemok registra cé (C) v Bratislave katastrálne 
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územie Staré Mesto, parcelné číslo 2876/29, Břeclavská 

ulica, v prospech Ing. Miroslava Trnku. 

Poprosím pána Tomáša Sob Szaba, aby predstavil 

materiál. 

Mgr. Tomáš   S z a b o , riaditeľ sekcie právnych činností: 

Predmetom žiadosti je žiadosť o uzavretie zmluvy 

budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na časť pozemku 

vo vlastníctve hlavného mesta za účelom s eee práva stavby 

prístupovej komunikácie. 

Eee, výmera je tridsaťtri metrov štvorcových. 

Stanoviská odborných oddelení sú súhlasné. 

Stanovisko eee starostu mestskej, starostky mestskej 

časti je súhlasné. 

Eee, finančná komisia materiál prerokovala a taktiež 

mestská rada odporúča materiál prerokovať. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Takže ďakujem spracovateľovi za prednesené úvodné 

slovo.  
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Otváram k tomuto bodu diskusiu. 

Nech sa páči, pán poslanec Lenč. 

Ing. Peter   L e n č , poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo, pani vicestarostka. 

Ja som sa k tomuto bodu vyjadroval už vyjadroval na, 

na mestskej rade, aj som isté odporúčanie pánovi 

primátorovi dal, a ale vidím, že je to tu v takej istej 

podobe, ako to bolo tam. 

Nechcem to nejako ďalej rozpitvávať, ale ja proste, 

nie som ochotný výstavbu súkromnej cesty podporiť týmto 

spôsobom. Ak ostatní kolegovia sú na to náchylní, nech sa 

páči, ale bezo mňa. 

Ďakujem. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem. 

Nasleduje pán poslanec Hrčka. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ďakujem. Áno. 
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Tento materiál mal veľkú diskusiu na mestskej rade.  

Ja by som chcel len jednu vec. Eee, eee, k tomu dať 

je, že v minulosti bolo zvykom, že keď nejaký materiál 

neprešiel zastupiteľstvom o zriadení vecného bremena, tak 

potom sa riešil v rámci eee kompetencií prenesených na 

primátora, kedy mohol niektoré veci podpisovať. Takýmto 

spôsobom sa udialo viacero výstavb. 

Nehovorím teraz konkrétne o tomto prípade, hovorím 

možno o filozofii, že v čom môžu niektorí poslanci 

z minulého volebného obdobia, alebo z minulých volebných 

období vidieť problém.  

Eee, viacero výstavb, ktoré by sa bez súhlasu 

zastupiteľstvo, alebo bez súhlasu primátora o zriadení 

vecného bremena neuskutočnili, eee sa uskutočnili tým, že 

bolo nejakým spôsobom vecné bremeno obídené zastupiteľstvo. 

To boli rôzne, ako bavíme sa skôr o tých výstavbách, 

ktoré vadia obyvateľom, a ktoré napriek tomu, že mali 

všetky ostatné materiály schválené, nemali prístup na 

pozemok a bez toho, aby to schválilo zastupiteľstvo ako 

predaj, prenájom alebo vecné bremeno, by nemohli byť 

realizované. 

Ja len z toho dôvodu, že niektorí kolegovia o tom 

vedia, niektorých mestských častí sa to týkalo. To ako vo 
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všeobecnosti k zriaďovaniu vecných bremien pánom primátorom 

a umožňovaniu realizácií niektorých projektov tým, že sa 

obchádza zastup, obchádzalo zastupiteľstvo v minulosti. 

Takže ja by som len poprosil, eee možno keby nejakým 

spôsobom sa prehodnotila táto časť.  

A teda, pokiaľ sa bavíme o nejakých vecných 

bremenách, respektíve, ono by sa možno k tým vecným 

bremenám trebalo vrátiť a roz rozhodnúť, ktoré vecné 

bremená by mali ostať na rozhodnutí primátora a ktoré vecné 

bremená by mali ísť do zastupiteľstva.  

Lebo, zas. Určite nemá zmysel, aby sem všetky vecné 

bremená chodili, väčšina určite je taká, že kludne o nich 

môže rozhodnúť primátor, ale sú určité vecné bremená, ktoré 

by naozaj patrili do rozhodovania zastupiteľstva a a táto 

vec by sa mala zmeniť.  

Čo sa týka tohto konkrétneho materiálu, tak eee, bez 

ohľadu na to, o koho sa jedná, mne ide len o to, že my 

nejakým sedemstoeurovým jednorázovým poplatkom za zriadenie 

vecného bremena urobíme, znehodnotíme náš pozemok, podľa 

môjho názoru. Nemyslím si, že to je, že to je rozumný 

prístup. Ale hovorím, presne tak, keď sa tu väčšina nad tým 

rozhodne, tak sa to takýmto spôsobom zrealizuje. Len 

neviem, že či to je naozaj správanie sa dobrého hospodára, 

kedy. 
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Ten pozemok prakticky tento majiteľ a ešte susedný 

majiteľ môžu nejakým spôsobom využiť. Už potom nikto iný, 

lebo tam už za tým nie sú, podľa tej mapky žiadne ďalšie. 

To neni nejaká priechodná komunikácia. To je vlastne koniec 

komunikácie susediaci s nejakými dvomi súkromnými 

pozemkami. 

A teda, aj keď nie som štandardne za predaj pozemkov, 

tak v tomto prípade by to, podľa mňa, malo ďaleko väčšiu 

logiku, ako zriadenie vecného bremena.  

Toľko môj názor. 

Ďakujem. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

S faktickou, pán Tešovič. 

Mgr. Rastislav   T e š o v i č ,    poslanec MsZ: 

Ďakujem veľmi pekne. 

Pán kolega Hrčka,  
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áno, čo sa týka tých nastavenia tých  pravidiel na 

zmluvy o budúcich zmluvách ako súhlasím, možno by bolo 

dobré sa na to pozrieť a ako, žiadna výhrada.  

Pokiaľ ide o daný pozemok o zriadenie vecného 

bremena, tak na komisii sme práve riešili aj toto, že či 

teda by bol vhodnejší predaj, alebo či by to bolo vecné 

bremeno.  

Ja som sa tam bol aj pozrieť. Ako, podľa môjho názoru 

práve, práve keby sme sa toho pozemku zbavili, tak 

absolútne stratíme nad nad ním kontrolu, mohol by si ho ten 

vlastník oplotiť, mohol by ho v podstate užívať úplne, 

proste, spôsobom, na ktorý nad ktorým by sme nemali 

kontrolu.  

Toto je spôsob, kde on si môže postaviť vlastne 

cestu, tá cesta, tá cesta následne proste bude verejná, ona 

bude komunikácia. 

Čiže, čiže jednoducho, ten po, je to spôsob ako, ako 

práve my môžme eee zabezpečiť, že ten, že ten majetok bude 

stále v našich rukách a naopak, zabezpečíme prístup do, do 

tej nehnuteľnosti.  
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Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem. 

S faktickou pán poslanec Pilinský. 

Mgr. Peter   P i l i n s k ý , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Ja sa omlúvam, ale možno trošku vysvetlenie. To bude 

iba nejaká účelová komunikácia, ktorá bude slúžiť tým 

vlastníkom toho rodinného domu? Alebo to bude účelové, 

alebo, alebo, alebo to bude komunikácia, ktorá bude 

zaradená do, do siete mestských, respektíve mestskočastných 

komunikácií.  

Lebo keď predávame na napríklad pozemky pod garážami, 

tak predávame aj v podielovom vlastníctve pozemky pod 

cestou, ktorá k nim vedie.  

Takže, prečo nebol tunák uplatnený takýto princíp?  

Ďakujem. 
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Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

S faktickou pán Hrčka. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Ja neviem. Možno keby niekto ukázal tú mapku a ja 

súhlasím s tým, aby mesto si nechávalo vo vlastníctve 

pozemky, ktoré sú nejaké eee tranzitné, cez ktoré sa môže 

niečo ďalej viesť a podobne, len toto je vlastne konečný 

pozemok, kde je ohraničený ďalšími pozemkami.  

A teda, aby nad nimi mesto malo ďalej eee kontrolu, 

čiže mať kontrolu na koncom, kvázi nad slepou uličkou, mi 

teda zrovna za sedemsto eur nepríde adekvátna vec. 

Ale, hovorím, je to rozhodnutie zastupiteľstva, 

väčšina rozhoduje.  

Ďakujem. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 
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V diskusii pokračuje pán starosta Chren. 

Ing. Martin   C h r e n , poslanec MsZ: 

Ďakujem veľmi pekne. 

Pán kolega Lenč vzniesol takú jednu zaujímavú otázku, 

že či sa máme, či máme podporovať vecným bremenom pozemky 

pod súkromnými cestami? 

A podľa môjho názoru odpoveď je, že áno aj. Záleží na 

tom, že kde a za akým účelom to je. Práveže vôbec nezáleží 

na tom, že komu. 

Zaznelo tu také, že, som počul odvedľa, že záleží na 

tom, že komu nie. Podľa mňa, to je práve kľúčové, že nemôže 

záležať na tom, že komu, musí záležať na vecnom 

a nezávislom posúdení vždy.  

Obyvatelia Bratislavy a my sme tu pre nich a v prvom 

rade musíme konať v ich prospech, nemôžu za to, že často 

pri svojom rodinnom dome majú kus pozemok, kus pozemku 

mestský a ak si chcú urobiť napríklad príjazdovú cestu na 

svoj pozemok, potrebujú náš súhlas ako magistrátu. 

A v prípade, že ten pozemok nevieme využiť na nič iné, tak 

áno, myslím si, že je správne poskytnúť ten pozemok 

obyvateľom, aby mali prístup na, ku svojmu vlastnému domu, 

alebo buď do svojej vlastnej garáže. 
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Eee, nechcem sa púšťať do debaty o tom, že by sme 

mali dať radšej vecné bremeno alebo predať ho? Ale v tomto 

prípade keď som si naštudoval tú situáciu s týmto pozemkom, 

my ho naozaj nevieme využiť na nič iné. Naozaj ide 

o prístup k rodinnému domu. 

Pre mňa by také káó kritérium, napríklad, malo byť, 

ak by sme, ak boli požiadaní, aby sme poskytli pozemok, 

ktorý potrebuje nejaký developer za účelom nejakej veľkej 

výstavby a bez toho pozemku tú výstavbu, s ktorou 

obyvatelia nesúhlasia, nevie zrealizovať.  

Takýchto príkladov tu máme aj v Ružinove niekoľko  

a vždy som žiadal magistrát, aby ten pozemok, aby ten 

pozemok neposkytoval, aby ho neprenajímal, nepredával alebo 

nedával tam vecné bremeno.  

Ale ak ide o nejakú fyzickú osobu, ktorá si potrebuje 

urobiť príjazdovú cestu k vlastnému domu, myslím si, že je 

v rozpore aj so sľubom poslanca brániť obyvateľom, aby sa 

do svojho vlastného domu dostali. 

A to, že či to môže byť formou vecného bremena, alebo 

formou predaja pozemku som skoro presvedčený, že ak 

schválime teraz to vecné bremeno, a s tým, že dáme mesíč 

(message), že sme ochotní ten pozemok aj predať, tak možno 

tu čoskoro budeme mať aj materiál so záujmom o kúpu toho 

pozemku.  
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Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

S faktickou pán Hrčka. 

Ing. Ján   H r č k a , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Áno, súhlasím s kolegom Chrenom, že naozaj by nemalo 

záležať komu to je, to pod podčiarkujem dvakrát. Podľa mňa, 

princípy by mali byť naozaj bez ohľadu na to, že kto je na 

druhej strane, ale ta, presne by sa mala posudzovať tá 

situácia, mali by sa stanoviť nejaké pravidlá.  

Určite je rozdiel medzi tým, keď niekto má postavený 

tridsať, štyridsať rokov dro dom a pristupuje naňho cez 

mestskú, mestský pozemok, pozerám sa na to inak, ako keď 

niekto si ide stavať nový dom a je to inak, ako keď je to. 

Akože, proste, tú situáciu naozaj treba nejakým 

spôsobom posudzovať samostatne a mali by byť ale nejaké 

kategórie aké to sú.  

Tu ja bez urážky žiadny aktuálny dom nevidím. 

a naozaj, ten zmysel je v tom, súhlasím s tým, ž, akože to 
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som rád, že to kolega potvrdil, že tam naozaj zachovávať 

nejaký záujem mesta nemá význam.  

Áno, nemali by sme sa pozerať na to, kto to je, ale 

ja si práve naopak myslím, že v súlade so sľubom je hájiť 

záujmy obe (gong). 

Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

S faktickou pán starosta Chren. 

Ing. Martin   C h r e n , poslanec MsZ: 

Ďakujem veľmi pekne. 

Možno by som len dodal, že aj keď sme o tom veľa 

diskutovali na finančnej komisii a na mestskej rade, tak 

pre mňa takým úplne kľúčovým a posledným bodom prečo bez 

problémov podporím tento materiál je to, že aj nová 

starostka Starého Mesta vydala teda jednoznačný súhlas 

s touto transakciou.  
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Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

V diskusii pokračuje pán poslanec Tešovič.  

Mgr. Rastislav   T e š o v i č ,    poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Ne, nechcem nejako zdržiavať.  

Ja len proste pozerám teraz na tú mapku, tak jak sme 

ju pozerali na tej finančnej komisii. V podstate, ten 

pozemok, ktorého sa to týka, tak to je vlastne časť pozemku 

hlavného mesta.  

Čiže, čiže naozaj, keď máme stáť, keď máme stáť pred 

tou dilemou, že teda čo, čo je lepšie, či, či, alebo 

výhodnejšie pre mesto, či prenájom alebo vecné bremeno, 

alebo vôbec nič, tak, tak naozaj, my tam ešte máme vzadu 

proste ďalší pozemok, ku ktorému tým pádom si nechávame 

zabezpečený prístup. To je, to je vlastne celé.  

Máme tam nejakú blokáciu. 

A ďalšia vec, čo som chcel ešte povedať, kolegyne, 

kolegovia, naozaj, ako povedal predrečník, nemusíme sa 
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pozerať na to, že o koho ide, ale nemali by sme byť ani 

slepí. Práve preto tu máme transparentnosť, práve preto by 

sme mali byť ostražití a ja osobne som ostražitý bol 

a proste, pre mňa je dôležité sa presvedčiť a som sa 

presvedčil, že naozaj tento žiadateľ má úplne presne také 

isté podmienky, ako každý iný žiadateľ. Sú tu desiatky 

takýchto žiadostí, s ktorými nikdy, nikdy nemal problém 

a uplatnovali sme také isté a rovnaké princípy. 

Ďakujem. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Pokračuje s faktickou pán poslanec Budaj. 

Ján   B u d a j ,    poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Je to faktická k celej tej diskusii, nie k meritu.  

Chcem sa spýtať, prečo nám nefunguje znovu v tomto 

novom volebnom období nenaštartoval ten normálny vzťah 

medzi predkladateľom a poslancom?  
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Vy keď predkladáte poslancom žiadosť, aby vám 

odsúhlasili to, či ono, musíte ich presviedčať. Však niekto 

z vás, obraciam sa na vedenie mesta, sa musí v tom vyznať 

a predložiť to a presviedčať, vysvetľovať poslancov, ak 

vzniká polemika.  

Tu vám pred očami vznikla polemika, nemôžte sa tomu, 

alebo môžte, ale bude to tak, jak za Nesrovnala, ktorý 

predkladal lárom fárom, keď to neprešlo, zas to preložil, 

predložil, opäť to predložil. A to bola taktika mesta, 

ktoré si nevedelo stáť za tým, čo vlastne od poslancov 

žiada. 

Tak zasiahnite do tej polemiky a vysvetlite prečo je 

to potrebné (gong) a vhodné schvá 

Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Eee, áno, tak môžem. 

Teraz poprosím pána viceprimátora Káčera. 

Ing. Juraj   K á č e r , 

námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

jak môžem za mesto zareagovať. 
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Ja si myslím, že funkčná debata je taká, kedy, kedy 

neprechádza medzi v debate medzi poslancami 

a spracovateľom. Práve naopak, poslanci vznesú všetky svoje 

pripomienky a na konci spracovateľ odpovie. Ak by sme, ak 

by spracovateľ odpovedal na každú jednu otázku, tak tu 

budeme sedieť do deviatej do rána. 

Čiže, počkajme na odpovede spracovateľa, ktorý nám 

určite vysvetlí, prečo postupoval tak, ako postupoval. 

Prečo navrhol to, čo navrhol. A možno nám vysvetlí aj to, 

že sa nám zhodnotí ten pozemok, ktorý je za tým, ku ktorému 

dnes nemáme prístup. 

Ďakujem. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Poprosím s faktickou pani starostku Čahojovú. 

Dana   Č a h o j o v á , poslankyňa MsZ: 

Ďakujem. 

Mám faktickú poznámku k vystúpeniu pána poslanca 

Tešoviča. 
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Hoci ma veľmi svrbel jazyk aj k pánovi Chrenovi, ale 

nepovedala som nič, lebo povedal posledné dve vety, ale pán 

poslanec Tešovič, nemôže byť vecné bremeno, alebo nájom, 

alebo nič, lebo keď si tam ten stavebník chce stavať cestu, 

tak potrebuje vzťah k tomu pozemku, inak si tú cestu svoju 

nespotaví, pre stavebný úrad.  

Čiže, ide si tam stavať cestu, nič neexistuje. 

Ako poslanci sme naozaj sľúbili, že sa budeme správať 

k majetku mesta ako k svojmu. To znamená hospodárne, 

efektívne, čestne voči ostatným obyvateľom Bratislavy, 

ktorých zastupujeme. 

Ďakujem. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Pán poslanec Dolinay s faktickou. 

Mgr. Vladimír   D o l i n a y ,  poslanec MsZ: 

Ďakujem za slo, ďakujem za slovo. 

Ja tu len zasa chcem upozorniť, že ide o pár metrov 

štvorcových kde žiadosť prišla pred rokom. My zase 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 7. marca 2019  

 356 

prichádzame s riešením pre toho, kto si tú žiadosť podal po 

roku, kde, keby sme toto zase vrátili niekde na stôl, tak 

prakticky on ten pozemok môže riešiť možno ďalších 

najbližších pár mesiacov, keby sme prišli s nejakým iným 

riešením. 

Podľa mňa, táto diskusia mala prebehnúť výrazne dávno 

skôr, ani nie teraz. 

Akože, ja, ja skôr som teraz naladený ako jednoducho 

za toto zahlasovať. Doteraz som nepočul prečo, som predseda 

klubu, ani na rokovaní predsedov klubov tieto argumenty 

nezazneli, zazneli úplne iné argumenty, že prečo tento 

materiál možno by mal byť stiahnutý.  

Ale ja sa neviem teraz rozhodnúť, že v priebehu 

minúty, dvoch, na základe nejakých, že či je toto naozaj to 

najlepšie riešenie. Skôr by sme mali uplatňovať, že ak sú 

nejaké lepšie riešenia pre takýto (gong) typ pozemku, ta 

Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Dobre. 

Ďakujem pekne. 
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Ja by som poprosila ešte o záverečné slovo 

spracovatelia, spracovateľa materiálu.  

Mgr. Tomáš   S z a b o , riaditeľ sekcie právnych činností: 

Ďakujem pekne. 

Tak úvodom, čo sa týka zriaďovania vecných bremien 

a kompetencií rozhodovania sa v súčasnej dobe, eee, mestské 

zastupiteľstvo má v kompetencii rozhodovať vo veci 

zriaďovania vecného bremena práva stavby. V prípade 

zriaďovania vecného bremena práva uloženia inžinierských 

sietí, práva presahu, respektíve práva prechodu a prejazdu, 

eeem, eee je dané v podstate rozhodovanie do kompetencie 

eee samotného mesta.  

Čo sa týka tohto konkrétneho materiálu, tak na mesto 

došla žiadosť o zriadenie vecného bremena práva stavby. To 

znamená, že, že eee materiál bol pripravený na základe 

tejto žiadosti. To znamená, že k tejto žiadosti boli 

vyžiadané aj stanoviská jednotlivých odborných oddelení 

a táto žiadosť bola spracovaná vzhľadom na, rozpracovaná 

vzhľadom na to, že všetky stanoviská došli súhlasné, nebol 

tam dôvod, aby sme ešte ďalej riešili nejaký iný, iný možný 

právny vzťah k tomu pozemku.  

A a je treba, alebo respektíve, môžem potvrdiť eee 

eee slová pána námestníka, že v podstate jedná sa 
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o o pozemok, ktorý je už v súčasnej dobe obklopený 

pozemkami vo vlastníctve tretích osôb.  

Ďakujem. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Keďže sa do diskusie neprihlásil nikto ďalší, tak 

považujem túto diskusiu za ukončenú a poprosím teraz 

o slovo návrhovú komisiu. 

Nech sa páči, pán Vetrák. 

Predseda návrhovej komisie 

JUDr. Milan   V e t r á k , PhD., poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne za slovo. 

Budeme schvaľovať návrh uznesenia v tom znení, v akom 

bol predložený, keďže k nemu neboli uplatnené žiadne 

pozmeňujúce návrhy.  

Nebudem to celé čítať, máme to predložené v takom 

istom znení, v akom to budeme schvaľovať. 

Pani viceprimátorka,  
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môžte dať hlasovať o tom návrhu uznesenia. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Áno. Ďakujem pekne. 

Tak poprosím vás, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Ďakujem. 

Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomných tridsaťdeväť poslancov. 

Za tridsaťštyri, proti nula, zdržalo sa päť, 

nehlasovalo päť, ee, nehlasovalo nula. Ospravedlňujem sa.  

 

(pozn: Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 7.3.2019 

Bod 22-Návrh na schválenie zmluvy o budúcej zmluve 
o zriadení vecného bremena na pozemok registra „C“ KN, 

v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 2876/29, 
Břeclavská ulica, v prospech Ing. Miroslava Trnku 

 Prítomní: 39 Áno 34 Nie: 0 Zdržal sa: 5 Nehlasovali: 0 

Klub Team Vallo:   
L. Antalová Plavúchová ÁNO A. Berka  ÁNO 

M. Brat  ÁNO M. Debnárová ÁNO 

T. Kratochvílová,I.nám. ÁNO R. Lamoš  ÁNO 

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 
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P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič ÁNO M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák ÁNO 

M. Vlačiky ÁNO  
 

Team Bratislava – Zmena z dola (Team BA – ZZ):   
J. Budaj ÁNO G. Ferenčáková  ÁNO 

P. Hochschorner  ÁNO J. Káčer ÁNO 

Ľ. Krajčír ÁNO J. Krúpa  ÁNO 

R. Kunst ZDRŽAL SA A. Ožvaldová  ÁNO 

E. Pätoprstá  ÁNO Z. Zaťovičová  
 

Klub nezávislých poslancov:   
K. Augustinič  M. Chren  ÁNO 

R. Jenčík ÁNO T. Korček  

M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová  

J. Uhler ÁNO 
 

SaS-OKS_NOVA:   
Z. Aufrichtová ÁNO P. Cmorej   

V. Dolinay  ÁNO G. Grendel  

J. Karman ÁNO 
 

Naša Bratislava:   
D. Čahojová  ZDRŽAL SA J. Hrčka ZDRŽAL SA  

P. Lenč ZDRŽAL SA B. Záhradník ZDRŽAL SA  
 

Nezaradení poslanci:   
J. Buocik ÁNO  P. Pilinský ÁNO 

koniec poznámky)  
 

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na schválenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení 

vecného bremena na pozemok registra „C“ KN v Bratislave, k. 

ú. Staré Mesto, parc. č. 2876/29, Břeclavská ulica, 

v prospech Ing. Miroslava Trnku 
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Uznesenie  
zo dňa 07. 02. 2019 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

zriadenie vecného bremena práva stavby prístupovej 

komunikácie na časti pozemku registra „C“ KN, k. ú. Staré 

Mesto, parc. č. 2876/29 – záhrady vo výmere 33 m², 

zapísaného na LV č. 10, pôsobiaceho in rem na nehnuteľnosti 

zapísané na LV č. 571, a to pozemky registra „C“ KN, k. ú. 

Staré Mesto, parc. č. 2876/1 –zastavané plochy a nádvoria 

vo výmere 68 m², parc. č. 2876/15 – záhrady vo výmere 1 209 

m², parc. č. 2876/17 – zastavané plochy a nádvoria vo 

výmere 20 m², a stavbu so súpis. č. 100392, umiestnenú na 

parc. č. 2876/17 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 20 

m², vo vlastníctve Ing. Miroslava Trnku, bytom ...., ako 

oprávneného z vecného bremena, ktoré bude spočívať 

v povinnosti hlavného mesta SR Bratislavy strpieť 

vybudovanie prístupovej komunikácie, za predbežnú odplatu 

za zriadenie vecného bremena v sume 753,56 Eur (zníženie na 

50 % zo všeobecnej hodnoty podľa rozhodnutia), stanovenú v 

súlade s Pravidlami evidencie, realizácie a sledovania 

zmluvných vzťahov, ktoré boli stanovené na základe 

Rozhodnutia č. 33/2015 primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy, 

s podmienkami: 
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1. Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena 

bude budúcim oprávneným z vecného bremena podpísaná do 

30 dní od schválenia uznesenia v Mestskom 

zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V 

prípade, že zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného 

bremena nebude budúcim oprávneným z vecného bremena v 

uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí 

platnosť. 

2. Budúci oprávnený z vecného bremena uhradí celú sumu 

predbežnej odplaty za zriadenie vecného bremena naraz 

do 30 dní od podpísania zmluvy o budúcej zmluve o 

zriadení vecného bremena obidvoma zmluvnými stranami. 

koniec poznámky) 

 

PROCEDÚRA K ROKOVANIU MESTSKÉHO 
ZASTUPITEĽSTVA HLAVNÉHO MESTA SR 
BRATISLAVY 

Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pokračujeme na bod číslo dvadsaťtri. 
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Predseda návrhovej komisie 

JUDr. Milan   V e t r á k , PhD., poslanec MsZ: 

Eee, akurát asi bude. Uhm. Len  

Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pardon. 

Áno. Všimla som si, že je štrnásť nula nula, takže 

podľa dohodnutého na nasleduje obedová prestávka.  

 

(prestávka od 14.01 do 15.05 h) 

 

Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

(po prestávke) 

Ostatní poslanci, ktorí sem prišli na pätnástu 

hodinu, na vás čakajú a kvôli vám čakajú.  

(poznámka:  čaká sa na príchod poslancov do rokovacej 

sály) 
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BOD 34 INTERPELÁCIE 

Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

(15.06 h) 

Po obedňajšej prestávke.  

Takže, poprosím pokračujeme bodom dvadsaťtri. 

(poznámka: počuť „nééé“) 

Uhm. Dobre.  

Tak pokračujeme s bodom tridsaťštyri Eee, 

Interpelácie. 

Nech sa páči, môžete sa prihlásiť, páni poslanci 

a pani poslankyne. 

Nech sa páči, pán poslanec Vlačiky.  

Mgr. Martin   V l a č i k y ,  PhD.   poslanec MsZ: 

Ďakujem veľmi pekne za slovo.  

Ja mám dve interpelácie.  

Prvá sa týka termínu dokončenia výstavby cyklotrasy 
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Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Nevadí. 

Mgr. Martin   V l a č i k y ,  PhD.   poslanec MsZ: 

na Jarošovej ulici.  

V tejto veci sa interpelujem pána primátora hlavného 

mesta. 

Pretože cyklotrasa sa začala budovať minulý rok pred 

voľbami, vy vymenil sa tam asfaltový povrch chodníkov, ale 

už nepribudlo žiadne vodorovné, ani zvislé dopravné 

značenie. Dôsledkom toho sa teraz stala táto budúca 

cyklotrasa obľúbeným miestom na parkovanie automobilov.  

Chcem sa spreto, preto spýtať, že kedy bude výstavba 

tejto cyklotrasy ukončená, kedy si teda začne plniť svoju 

funkciu?  

Ďakujem.  

Toto je prvá. 

A potom druhá interpelácia sa týka preverenia 

súčasného stavu prenájmu pozemku, pozemkov prevažne ornej 

pôdy v majetku hlavného mesta Bratislavy v chránenom vtáčom 
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území Syslovské polia v katastrálnych územiach mestských 

častí Jarovce, Rusovce a Čunovo z dôvodu ich možného 

budúceho prenájmu ochranárskej organizácii esóes brdlajf 

Slovensko (SOS Birdlife Slovensko), ktorej cieľom je 

verejnoprospešná aktivita v o ochrane prírody a obnove 

vhodných podmienok pre dropa veľkého. 

V tejto veci tiež interpelujem primátora hlavného 

mesta. 

V podstate, Syslovské polia sú posledným územím na 

Slovesku, kde sa nám drop ešte vyskytuje. V dôsledku 

intenzívnej poľnohospodárskej činnosti s pestovaním 

nevhodných druhov plodín, ako napríklad, kukurice, či repky 

olejnej, je zaznamenaný dlhodobý nepriaznivý eee stav pre 

hniezdenie dropa veľkého.  

Toto sa snaží riešiť organizácia esóes brdlajf 

Slovensko (SOS Birdlife Slovensko), ktorá dňa 2. 2. 2017 

ešte požiadala hlavné mesto Bratislavu o prenájom pozemkov 

v katastrálnom území Čunovo. Do dnešného dňa ale neobdržali 

odpoveď. 

Preto by som chcel požiadať o preverenie súčasného 

stavu prenájmu pozemkov v vo vyššie uvedených katastrálnych 

územiach, zváženie možnosti prenájmu aspoň časti  z nich 

organizácii esóes brdlajf (SOS Birdlife) a o nadviazanie 
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komunikácie predstaviteľov hlavného mesta s touto 

organizáciou.  

Pán splnomocnenec Kovarik ma informoval, že už sa 

v tomto koná, ale napriek tomuto chcem takto sprízvukovať. 

Ďakujem pekne. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujeme aj my. 

Ďalší prihlásený je pán starosta Kuruc. 

Nech sa páči. 

JUDr. Ing. Martin   K u r u c , poslanec MsZ: 

Ďakujem veľmi pekne, pani námestníčka. 

Ja by som chcel interpelovať pána primátora, a to je 

v otázke, asi dva roky dozadu poslanci Mrva, pani 

námestníčka Štasselová a Kuruc sme predložili návrh 

uznesenia, ktorý bol aj schválený, aby neboli nanovo 

povoľované bilbordy (bilboardy) v rámci hlavného mesta. 

A ja by som  sa chcel spýtať a interpelovať pána 

primátora, či teda, bolo toto uznesenie prijaté, a teda, či 
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naozaj od vtedy nebolo žiadny bilbord  (bilborard) na území 

hlavného mesta povolený v rámci predĺženia nejakej nájomnej 

zmluvy, alebo vydania novej nájomnej zmluvy, tak ako sme to 

žiadali. To je prvé. 

Na poslednom zastupiteľstve sme sa pýtali na to, ako 

dopadla tá kauza s tým Habánskym mlynom? S tým pozemkom? 

A vtedy som interpeloval pána primátora, či vie preveriť, 

či v minulosti takéto, takéto veci, kedy sme si uplatnili 

predkupné právo, či naozaj sa vo všetkých týchto akciách 

predkupné právo uplatnilo a nedošlo k takýmto podobným 

kauzám, ako, ako sa stalo naposledy pri tom Habánskom 

mlyne? 

Ďakujem. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Dobre. 

Čiže toto sú dve interpelácie. 

Dobre. 

Myslím, že nikto ďalší do interpelácií nie je 

prihlásený. 
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Takže ja teraz poprosím návrhovú komisiu. Myslím, že 

tu, tento bod číslo tridsaťštyri môžeme tým pádom ukončiť. 

(poznámka: počuť mimo mikrofón z rokovacej sály 

„áno“) 

Áno.  

Ďakujem. 

 

BOD 23 NÁVRH NA SCHVÁLENIE ZMLUVY O BUDÚCEJ 
ZMLUVE O ZRIADENÍ VECNÉHO BREMENA NA 
POZEMKOCH REGISTRA „C“ KN 
V BRATISLAVE, K. Ú. STARÉ MESTO, 
PARC. Č. 21526/3 A PARC. Č. 21526/4, 
ŠULEKOVA ULICA, V PROSPECH 
SPOLOČNOSTI TEBI, SPOL. S R.O., SO 
SÍDLOM V BRATISLAVE 

Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Takže, pokračujeme v rokovaní bodom číslo dvadsaťtri. 

Ďakujem. 

Takže bod, ďalší bod rokovania je Návrh na schválenie 

zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena 
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na pozemkoch registra cé (C) v Bratislave, katastrálne 

územie Staré Mesto, pozemok číslo 21526/3 a 21526/4,  u 

Šulekova ulica, v prospech spoločnosti TEBI, spoločnosť  

s ručením obmedzením obmedzeným.  

Takže, vážené poslankyne, vážení poslanci,  

otváram k tomuto bodu diskusiu. 

Nech sa páči. 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Dobre.  

Nech sa páči, pán poslanec Vlačiky. 

Mgr. Martin   V l a č i k y ,  PhD.   poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo. 

Nakoľko som bol upozornený kolegami z finančnej 

komisie, že sa jedná o taký materiál, ktorý by mal prejsť 

aj komisiou územného plánu a touto komisiou neprešiel, tak 

ja by som chcel požiadať predkladateľa o stiahnutie tohto 

materiálu, aby sme sa aj my v komisii na to mohli pozrieť.  

Pretože keď si ten materiál preštudujete, eee, 

vlastne nejedná sa o prístup k jednému domu, alebo jednej 

jednej garáži, ale na je tam vidieť cesta, ktorá vedie 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 7. marca 2019  

 371 

k obslúženiu viacerých pozemkov. Nikde nie je uvedené, že 

koľko domov tam má v budúcnosti vyrásť. 

Takže, to sú otázky, ktoré by sme radi mali 

zodpovedané na našej komisii.  

A teda žiadame, žiadam ako predseda o stiahnutie 

tohto materiálu.  

Ďakujem. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Faktickou pán riaditeľ Košťál. 

Mgr. Ctibor   K o š ť á l ,   riaditeľ magistrátu: 

Áno. Sme sa už o tom rozprávali počas obedovej 

prestávky, takže ja ako predkladateľ vyhovujem tejto 

požiadavke a tento bod programu by som rád stiahol. 

A potom keď prejde vašou komisiou, tak sa k nemu 

vrátime.  

Ďakujem. 
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Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Faktická, pán poslanec Vetrák. 

Predseda návrhovej komisie 

JUDr. Milan   V e t r á k , PhD., poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo. 

Ja keď už riešime tie procedurálne záležitosti, aby 

nebola nejaká nejasnosť, že kedy vlastne tí občania majú 

vystúpiť? Lebo jedny si to pamätajú tak, druhí tak. My sme 

to vtedy riešili na začiatku rokovania procedurálnym námrh 

návrhom tiež.  

Čiže, ja dám teraz procedurálny návrh, o ktorom by sa 

malo hlasovať bez diskusie a to taký, že nech občania 

zostanú tak ako majú o štvrtej a dovtedy budeme pokračovať 

v programe a nech prídu na štvrtú ako sú zvyknutí.  

Lebo navyše sme im ani nevedeli povedať na kedy majú 

prísť, keďže sme nevedeli kedy prídu na radu, ak by platil 

ten, ten prvý výklad. 

Takže, na štvrtú nech sú občania a dovtedy je 

program. 
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To je môj návrh procedurálny.  

Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Dobre. 

Tak prosím, aby ste sa vyjadrili k tomuto návrhu pána 

poslanca Vetráka asi hlasovaním.  

Áno?  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Áno. Dobre. 

Čiže, tým pádom občania prídu v obvyklom čase 

o štrnástej hodine, o šestnástej hodine, pardon.  

Ďalší, ktorý sa prihl prihlásil do diskusie je pán 

poslanec Berka. 

Nech sa páči. 

Mgr. Art. Adam   B e r k a , poslanec MsZ: 

Dobrý deň. 

Ďakujem za slovo. 
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Eee, chcel by som len povedať za mestských poslancov 

za mestskú časť Staré Mesto. 

Takisto by sme boli radi, keby došlo k stiahnutiu 

bodu dvadsaťtri, eee 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Okej. Takže nemusíme diskutovať. 

Ďakujem. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Dobre. 

A to, to isté zrejme aj pán poslanec Vagač. 

Áno?  

Tak poprosím návrhovú komisiu. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Dobre. 

Takže bod číslo dvadsaťtri bol stiahnutý. 
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BOD 24 NÁVRH NA ZRIADENIE VECNÉHO BREMENA 
PRÁVA VYBUDOVANIA A UŽÍVANIA STAVBY 
- VJAZDU NA POZEMKU  REGISTRA „E“ V 
BRATISLAVE, K. Ú. RUŽINOV, FORMOU 
ZMLUVY O BUDÚCEJ ZMLUVE O ZRIADENÍ 
VECNÉHO BREMENA, ČASŤ PARC. Č. 
297/5, V PROSPECH ING. PETRA 
AUGUSTÍNA A MGR. DANIELY 
AUGUSTÍNOVEJ,  AKO BUDÚCICH 
OPRÁVNENÝCH Z VECNÉHO BREMENA 

Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pokračujeme bodom číslo dvadsaťštyri.  

Ďakujem. 

Návrh na zriadenie vecného bremena práva vybudovania 

a užívania stavby, vjazdu na pozemku registra E katastrálne 

územie Ružinov, formou zmluvy o budúcej zmluve o zriadení 

vecného bremena, časť pozemku číslo 297/5, v prospech 

inžiniera a Petra Augustína a magisterky Daniely 

Augustínovej. 

Otváram k tomuto bodu diskusiu. 

Nech sa páči. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 
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Aha, prepáčte. 

Poprosím spa spracovateľa, aby predložil tento, 

predstavil tento bod. 

Mgr. Tomáš   S z a b o , riaditeľ sekcie právnych činností: 

Ďakujem. 

Čiže, jedná sa o výmeru dvadsaťsedem metrov 

štvorcových.  

Eee žia žiadosť je na, eee žiadosť o us o zriadení 

vecného bremena práva vybudovania a užívania stavby vjazdu 

za účelom prístupu k pozemku vo vlastníctve eee žiadateľa 

v rámci realizácie stavby rodinný dom a garáž Hríbová 

ulica. 

Vo veci bolo hlavným mestom vydané súhlasné záväzné 

stanovisko k investičnej činnosti a stavebným úradom 

rozhodnutie o umiestnení stavby. 

Stanoviská odborných oddelení sú súhlasné. 

Eee stanovisko mestskej časti je súhlasné 

s podmienkou, ktorá je zapracovaná. 

Finančná komisia materiál prerokovala a mestská rada 

odporúča materiál prerokovať na mestskom zastupiteľstve. 
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Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Dobre. 

Ďakujem pánovi Szabovi, spracovateľovi materiálu za 

úvodné slovo. 

Otváram k tomuto bodu diskusiu. 

Nech sa páči. 

Pani poslankyňa Pätoprstá. 

Ing. arch., Mgr. art.  Elena   P ä t o p r s t á ,  

poslankyňa MsZ: 

Chcem sa opýtať, podľa toho plánku, vidím, že šírka 

toho vjazdu je šesť celé štyri metra. Otázka je, prečo to 

musí byť také široké? Ak sa jedná o dvojgaráž, ja mám s tým 

vážny problém.  

Ak je to tak, tak by som tiež odporučila, aby sa toto 

vrátilo na komisiu územného plánu, pretože eee takéto 

dvojgaráže naozaj zaberajú dosť veľký priestor a nie je to 

celkom teda vo verejnom záujme. 
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Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Poprosím pani starostku Ferenčákovú. 

Gabriela   F e r e n č á k o v á , poslankyňa MsZ: 

Ďakujem pekne. 

Ja sa len chcem spýtať tiež podľa tej mapky. 

Ako vidím, či ten priestor, či je to chodník nejaký, 

alebo teda to priestranstvo je už odkúpené vo vlas, teda 

v tiež tými vlastníkmi ďalšími. Alebo je to len vyčlenená 

časť? A či to, či tam vlastne prebieha chodník, alebo len 

zelený pás?  

Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Dobre. Ďakujem. 

Už nie je nikto prihlásený. 

Poprosím o reakciu pána spracovateľa. 
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Mgr. Tomáš   S z a b o , riaditeľ sekcie právnych činností: 

Vidno na prezentácii, v podstate vidno časť pozemku, 

ktorý má byť zaťažený vecným bremen bremenom práva stavby, 

respektíve vybudovania príjazdovej cesty. Je je to časť 

kvázi zeleného pásu medzi chodníkom a a cestou.  

Čo sa týka tej výmery, tak eee je v takom rozsahu, 

ako je to uvedené v tom, v tom geometrickom pláne, 

respektíve v tom nákrese. To znamená, že je tam tá šírka 

šesť celá štyri metra tuším. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Diskusiu k tomuto bodu považujem za ukončenú. 

Poprosím teraz návrhovú komisiu. 

Predseda návrhovej komisie 

JUDr. Milan   V e t r á k , PhD., poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo. 

Budeme schvaľovať materiál v tom znení, v ktorom bol 

distribuovaný.  
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Teda ide o schválenie uzatvorenia zmluvy o budúcej 

zmluve na zriadenie vecného bremena.  

Môžte dať o tom hlasovať.  

Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Ďakujem. 

Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomných je tridsaťdva poslancov. 

Za bolo tridsať, proti jeden, zdržal sa jeden, 

nehlasovalo nula. 
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(pozn: Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 7.3.2019 

Bod 24-Návrh na zriadenie vecného bremena práva vybudovania 
a užívania stavby - vjazdu na pozemku  registra „E“ v 

Bratislave, k. ú. Ružinov, formou zmluvy o budúcej zmluve 
o zriadení vecného bremena, časť parc. č. 297/5, v prospech 

Ing. Petra Augustína a Mgr. Daniely Augustínovej,  ako 
budúcich oprávnených z vecného bremena 

 Prítomní: 32 Áno 30 Nie: 1 Zdržal sa: 1 Nehlasovali: 0 

Klub Team Vallo:   
L. Antalová Plavúchová ÁNO A. Berka  ÁNO 

M. Brat   M. Debnárová ÁNO 

T. Kratochvílová,I.nám. ÁNO R. Lamoš   

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ZDRŽAL SA 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič ÁNO M. Vagač ÁNO 

J. Vallo  M. Vetrák ÁNO 

M. Vlačiky ÁNO  
 

Team Bratislava – Zmena z dola (Team BA – ZZ):   
J. Budaj ÁNO G. Ferenčáková  ÁNO 

P. Hochschorner  ÁNO J. Káčer ÁNO 

Ľ. Krajčír  J. Krúpa  ÁNO 

R. Kunst ÁNO A. Ožvaldová  ÁNO 

E. Pätoprstá  NIE Z. Zaťovičová ÁNO 
 

Klub nezávislých poslancov:   
K. Augustinič  M. Chren   

R. Jenčík ÁNO T. Korček  

M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler ÁNO 
 

SaS-OKS_NOVA:   
Z. Aufrichtová  P. Cmorej   

V. Dolinay   G. Grendel ÁNO 

J. Karman ÁNO 
 

Naša Bratislava:   
D. Čahojová  ÁNO J. Hrčka   

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
 

Nezaradení poslanci:   
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J. Buocik   P. Pilinský  

koniec poznámky)  
 

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na zriadenie vecného bremena práva vybudovania a 

užívania stavby - vjazdu na pozemku registra „E“ v 

Bratislave, k. ú. Ružinov, formou zmluvy o budúcej zmluve o 

zriadení vecného bremena, časť parc. č. 297/5, v prospech 

Ing. Petra Augustína a Mgr. Daniely Augustínovej, ako 

budúcich oprávnených z vecného bremena 

 
Uznesenie  

zo dňa 07. 02. 2019 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

podľa Čl. 80 ods. 2 písm. t) Štatútu hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy uzatvorenie zmluvy o 

budúcej zmluve na zriadenie vecného bremena práva 

vybudovania a užívania stavby – vjazdu na časti pozemku 

registra „E“ parc. č. 297/5 – ostatné plochy vo výmere cca 

27 m², podľa pracovného GP č. 1539/17, k. ú. Ružinov, vo 

vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, za účelom 

prístupu k pozemku, parc. č. 545/3, k. ú. Ružinov, vo 

vlastníctve žiadateľov, pešo a motorovým vozidlom, 

spočívajúce v povinnosti hlavného mesta SR Bratislavy ako 

budúceho povinného z vecného bremena strpieť vybudovanie a 
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užívanie stavby – vjazdu na časti pozemku registra „E“ 

parc. č. 297/5 – ostatné plochy vo výmere cca 27 m², podľa 

pracovného GP č. 1539/17, vo vlastníctve hlavného mesta SR 

Bratislavy, za účelom prístupu k pozemku, parc. č. 545/3, 

k. ú. Ružinov, vo vlastníctve žiadateľov, pešo a motorovým 

vozidlom, v prospech žiadateľov Ing. Petra Augustína a Mgr. 

Daniely Augustínovej, obaja bytom ....., ako budúcimi 

oprávnenými z vecného bremena, vecné bremeno bude pôsobiť 

„in rem“ za odplatu, 

určenú znaleckým posudkom: 

– predbežná odplata v sume 1 038,42 Eur na základe 

zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena, 

– konečná odplata s následným vyrovnaním v zmluve o 

zriadení vecného bremena na základe znaleckého 

posudku, 

s podmienkami: 

1. Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena 

bude oprávnenými z vecného bremena podpísaná do 30 dní 

odo dňa schválenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného 

mesta SR Bratislavy. V prípade, že zmluva o zriadení 

vecného bremena nebude oprávnenými z vecného bremena v 

uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí 

platnosť. 

3. Predbežná odplata bude v plnej výške a naraz uhradená 

budúcimi oprávnenými z vecného bremena budúcemu 
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povinnému z vecného bremena do 30 dní od podpisu 

zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena 

poslednou zo zmluvných strán. 

koniec poznámky) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOD 25 NÁVRH NA ZMENU UZNESENIA  MESTSKÉHO 
ZASTUPITEĽSTVA HLAVNÉHO MESTA 
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SLOVENSKEJ  REPUBLIKY BRATISLAVY  Č. 
481/2016 ZO DŇA 28. 04. 2016, KTORÝM 
SCHVÁLILO PREVOD SPOLUVLASTNÍCKEHO 
PODIELU POD BYTOVÝM DOMOM NA 
PLICKOVEJ 4, UZNESENIA Č. 572/2016 
ZO DŇA 29. 06. 2016 - 30. 06. 2016, 
KTORÝM SCHVÁLILO PREVOD 
SPOLUVLASTNÍCKEHO PODIELU POD 
BYTOVÝM DOMOM NA BLAGOEVOVEJ 10 A 
UZNESENIA Č. 934/2017 ZO DŇA 27. 09. 
2017, KTORÝM SCHVÁLILO PREVOD 
SPOLUVLASTNÍCKEHO PODIELU POD 
BYTOVÝM DOMOM NA HLAVÁČIKOVEJ 35 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pokračujeme bodom číslo dvadsaťpäť, Návrh na zmenu 

uznesenia  Mestského zastupiteľstva číslo 481/2016 zo dňa 

28. 4. 2016, ktorým schválilo prevod spoluvlastníckeho 

podielu pod bytovým domom na Plickovej 4, uznesenia číslo 

572/2016 zo dňa 29. 6. 2016 až 30. 6. 2016. 

Poprosím spracovateľa pána Szaba, aby predstavil 

materiál. 

 

Mgr. Tomáš   S z a b o , riaditeľ sekcie právnych činností: 
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Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta eee na svojom 

zasadnutí 27. 9. 2017 prijalo uznesenie, v ktorom pod bodom 

2.1.1 v bytovom dome na Hlaváčikovej 35 schválilo prevod 

spoluvlastníckeho podielu dvadsaťštyri desaťtisícin na 

pozemku vo výmere tisícštyridsaťšesť metrov štvocových ako 

zastavaná plocha eee a na vo výmere deväťstošesťdesiatdeväť 

metrov štvorcových ako zastavaná plocha v katastrálnom 

území Karlova Ves do vlastníctva inžiniera Mil Miloslava 

Michalíka a inžinierky Vandy Michalíkovej za cenu 

stošesťdesiatštyri eur aj päťdesiat centov za meter 

štvorcový. 

Z dôvodu, že pán inžinier Miloslav Michalík nebol 

spoluvlastníkom sa nadobúdateľ inžinier Miloslav Michalík 

vypúšťa.  

Pôvodne schválená cena pozemku sa nemení. Cena 

pozemku zostáva. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem za uvedenie materiálu. 

Otváram k tomuto bodu diskusiu. 

Nech sa páči. 
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Do diskusie sa nikto neprihlásil. 

Poprosím návrhovú komisiu. 

Predseda návrhovej komisie 

JUDr. Milan   V e t r á k , PhD., poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo. 

Budeme schvaľovať návrh uznesenia v tom znení, v akom 

bol predložený.  

Schvaľujeme zmenu uznesenia v troch bodoch. 

Môžte ma, môžme, môžte dať o tom hlasovať. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem.  

Tak prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Ďakujem. 

Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomných tridsaťtri poslancov. 
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Za tridsaťtri, proti nula, zdržalo sa nula a 

nehlasovalo nula. 

 

(pozn: Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 7.3.2019 

Bod 25-Návrh na zmenu uznesenia  Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta Slovenskej  republiky Bratislavy  č. 

481/2016 zo dňa 28. 04. 2016, ktorým schválilo prevod 
spoluvlastníckeho podielu pod bytovým domom na Plickovej 4, 
uznesenia č. 572/2016 zo dňa 29. 06. 2016 - 30. 06. 2016, 

ktorým schválilo prevod spoluvlastníckeho podielu pod 
bytovým domom na Blagoevovej 10 a uznesenia č. 934/2017 zo 
dňa 27. 09. 2017, ktorým schválilo prevod spoluvlastníckeho 

podielu pod bytovým domom na Hlaváčikovej 35 
 Prítomní: 33 Áno 33 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 0 

Klub Team Vallo:   
L. Antalová Plavúchová ÁNO A. Berka  ÁNO 

M. Brat   M. Debnárová ÁNO 

T. Kratochvílová,I.nám. ÁNO R. Lamoš  ÁNO 

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič ÁNO M. Vagač ÁNO 

J. Vallo  M. Vetrák ÁNO 

M. Vlačiky ÁNO  
 

Team Bratislava – Zmena z dola (Team BA – ZZ):   
J. Budaj ÁNO G. Ferenčáková  ÁNO 

P. Hochschorner  ÁNO J. Káčer ÁNO 

Ľ. Krajčír  J. Krúpa  ÁNO 

R. Kunst ÁNO A. Ožvaldová  ÁNO 

E. Pätoprstá  ÁNO Z. Zaťovičová ÁNO 
 

Klub nezávislých poslancov:   
K. Augustinič  M. Chren   

R. Jenčík ÁNO T. Korček  

M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler ÁNO 
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SaS-OKS_NOVA:   
Z. Aufrichtová  P. Cmorej   

V. Dolinay   G. Grendel ÁNO 

J. Karman ÁNO 
 

Naša Bratislava:   
D. Čahojová   J. Hrčka ÁNO  

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
 

Nezaradení poslanci:   
J. Buocik   P. Pilinský  

koniec poznámky)  
 

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného 

mesta SR Bratislavy č. 481/2016 zo dňa 28. 04. 2016, ktorým 

schválilo prevod spoluvlastníckeho podielu pod bytovým 

domom na Plickovej 4, uznesenia Mestského zastupiteľstva 

hlavného mesta SR Bratislavy č. 572/2016 zo dňa 29. 06. 

2016 – 30. 06. 2016, ktorým schválilo prevod 

spoluvlastníckeho podielu pod bytovým domom na Blagoevovej 

10, a uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 

Bratislavy č. 934/2017 zo dňa 27. 09. 2017, ktorým 

schválilo prevod spoluvlastníckeho podielu pod bytovým 

domom na Hlaváčikovej 35 

 
Uznesenie  

zo dňa 07. 02. 2019 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 
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1. zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného 

mesta SR Bratislavy č. 481/2016 zo dňa 28. 04. 2016 

takto: 

1.1 v prílohe k predmetnému uzneseniu bod 13.2.4, 

1.1.1 pôvodná suma „618,97 Eur“ sa nahrádza 

novou sumou „767,04 Eur“, 

2. zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného 

mesta SR Bratislavy č. 572/2016 zo dňa 29. 06. 2016 – 

30. 06. 2016 takto: 

2.1 v prílohe k predmetnému uzneseniu bod 12.1.8, 

2.1.1 pôvodný nadobúdateľ „Andrej Valachovič“ 

sa vypúšťa, 

3. zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného 

mesta SR Bratislavy č. 934/2017 zo dňa 27. 09. 2017 

takto: 

3.1 v prílohe k predmetnému uzneseniu bod 2.1.1, 

3.1.1 pôvodný nadobúdateľ „Ing. Miloslav 

Michalík“ sa vypúšťa. 

koniec poznámky) 
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BOD 26 NÁVRH NA ZMENU UZNESENIA MESTSKÉHO 
ZASTUPITEĽSTVA HLAVNÉHO MESTA SR 
BRATISLAVY Č. 195/2015 ZO DŇA 24. - 
25. 06. 2015, KTORÝM SCHVÁLILO 
PREVOD SPOLUVLASTNÍCKEHO PODIELU 
NA POZEMKU POD BYTOVÝM DOMOM 
VETERNICOVÁ 9, Č. 481/2016 ZO DŇA 
28. 04. 2016, KTORÝM SCHVÁLILO 
PREVOD SPOLUVLASTNÍCKEHO PODIELU NA 
POZEMKU POD BYTOVÝM DOMOM BALTSKÁ 1 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prechádzame na bod číslo dvadsaťšesť Návrh na zmenu 

uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 

Bratislavy číslo 195/2015 zo dňa 24. až 25. 6. 2015, ktorým 

schválilo prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku pod 

bytovým domom Veternicová 9, číslo 481/2016. 

Poprosím spracovateľa pána Tomáša Szaba, aby 

predstavil materiál. 

Mgr. Tomáš   S z a b o , riaditeľ sekcie právnych činností: 

Eee, mestské zastupiteľstvo hlavného mesta na svojom 

zasadnutí v roku 2015 prijalo uznesenie, v ktorom eee eee 

bytovom dome na Veternicovej 9 schválilo prevod 

spoluvlastníckeho podielu eee eee do vlastníctva Petra 

Hásnika za cenu štyridsaťdeväť eur aj sedemdesiatdeväť 
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centov za meter štvorcový z dôvodu prevodu vlastníctva bytu 

na Petru fod eee Petra Fodoru a Aniku Skerlecovú sa pôvodný 

nadobúdateľ Peter Hlásnik nahrácha novým, novými 

nadobúdateľmi.  

Pôvodná schválená cena pozemku sa nemení. 

Zároveň mestské zastupiteľstvo na svojom zasadnutí 

v roku 2016 prijalo uznesenie, v ktorom eee bytovom dome na 

Baltskej 1 schválilo prevod spoluvlastníckeho podielu eee, 

eee do vlastníctva Lukáša Danihela a Zdeny Danihelovej za 

cenu štyridsaťdeväť eurejs eur aj sedemdesiatdeväť centov 

za meter štvorcový. 

Z dôvodu prevodu spoluvlastníckeho podielu na byte 

darovacou zmluvou na spoluvlastníka Lukáša Danihela sa 

pôvodný nadobúdateľ Zdenka Danihelová vypúšťa. 

Pôvodne schválená cena pozemku sa nemení. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Otváram k tomuto bodu diskusiu. 

Neprihlásil sa nikto. 
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Poprosím návrhovú komisiu. 

Predseda návrhovej komisie 

JUDr. Milan   V e t r á k , PhD., poslanec MsZ: 

Budeme schvaľovať návrh uznesenia, ktorý spočíva 

v zmene, v zmene uznesenia týkajúceho sa spoluvlastníckych 

podielov v tom znení, v akom sme ho dostali na schválenie. 

Môžme dať o tom hlasovať. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem. 

Poprosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomných tridsaťsedem poslancov. 

Za tridsaťsedem, proti nula, zdržalo sa nula a 

nehlasovalo nula. 
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(pozn: Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 7.3.2019 

Bod 26- Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta SR Bratislavy č. 195/2015 zo dňa 24. - 25. 
06. 2015, ktorým schválilo prevod spoluvlastníckeho podielu 
na pozemku pod bytovým domom Veternicová 9, č. 481/2016 zo 
dňa 28. 04. 2016, ktorým schválilo prevod spoluvlastníckeho 

podielu na pozemku pod bytovým domom Baltská 1 
 Prítomní: 37 Áno 37 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 0 

Klub Team Vallo:   
L. Antalová Plavúchová ÁNO A. Berka  ÁNO 

M. Brat   M. Debnárová ÁNO 

T. Kratochvílová,I.nám. ÁNO R. Lamoš  ÁNO 

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič ÁNO M. Vagač ÁNO 

J. Vallo  M. Vetrák ÁNO 

M. Vlačiky ÁNO  
 

Team Bratislava – Zmena z dola (Team BA – ZZ):   
J. Budaj ÁNO G. Ferenčáková  ÁNO 

P. Hochschorner  ÁNO J. Káčer ÁNO 

Ľ. Krajčír ÁNO J. Krúpa  ÁNO 

R. Kunst ÁNO A. Ožvaldová  ÁNO 

E. Pätoprstá  ÁNO Z. Zaťovičová ÁNO 
 

Klub nezávislých poslancov:   
K. Augustinič  M. Chren   

R. Jenčík ÁNO T. Korček  

M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler ÁNO 
 

SaS-OKS_NOVA:   
Z. Aufrichtová  P. Cmorej   

V. Dolinay   G. Grendel ÁNO 

J. Karman ÁNO 
 

Naša Bratislava:   
D. Čahojová  ÁNO J. Hrčka ÁNO  

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
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Nezaradení poslanci:   
J. Buocik ÁNO  P. Pilinský ÁNO 

koniec poznámky)  
 

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného 

mesta SR Bratislavy č. 195/2015 zo dňa 24. – 25. 06. 2015, 

ktorým schválilo prevod spoluvlastníckeho podielu na 

pozemku pod bytovým domom Veternicová 9, a uznesenia 

Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 

481/2016 zo dňa 28. 04. 2016, ktorým schválilo prevod 

spoluvlastníckeho podielu na pozemku pod bytovým domom 

Baltská 1 

Uznesenie  
zo dňa 07. 02. 2019 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

1. zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného 

mesta SR Bratislavy č. 195/2015 zo dňa 24. – 25. 06. 

2015 takto: 

1.1 v prílohe k predmetnému uzneseniu bod 6.1.1, 

1.1.1 pôvodný nadobúdateľ „Bc. Peter Hlásnik“ 

sa nahrádza novými nadobúdateľmi „Bc. 

Peter Fodor a Anikó Skerleczová“, 
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2. zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného 

mesta SR Bratislavy č. 481/2016 zo dňa 28. 04. 2016 

takto: 

2.1 v prílohe k predmetnému uzneseniu bod 7.1.12, 

2.1.1 pôvodná nadobúdateľka „Zdenka 

Danihelová“ sa vypúšťa. 

koniec poznámky) 

 

 

BOD 27 NÁVRH NA VYPUSTENIE BODU 12.1.1 Z 
UZNESENIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA 
HLAVNÉHO MESTA SR BRATISLAVY Č. 
879/2017 ZO DŇA 25. 05. 2017, KTORÝM 
SCHVÁLILO PREVOD SPOLUVLASTNÍCKEHO 
PODIELU NA POZEMKU POD BYTOVÝM DOMOM 
HLAVÁČIKOVA 24 

Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Prechádzame na bod číslo dvadsaťsedem, Návrh na 

vypustenie bodu dvanásť jedna jedna z uznesenia Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy číslo 879/2017 

zo dňa 25. 5. 2017, ktorým sa schvál, ktorým schválilo 
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prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku pod bytovým 

domom Hlaváčikova 24. 

Otváram k tomuto bodu diskuv. 

Pardon. 

Poprosím spracovateľa pána Tomáša Szaba, aby 

predstavil materiál. 

Mgr. Tomáš   S z a b o , riaditeľ sekcie právnych činností: 

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta na svojom 

zasadnutí v roku 2017 prijalo uznesenie, ktorým schválilo 

v bytovom dome Hlaváčikova 24 prevod spoluvlastníckeho 

podielu do vlastníctva Viliama Petríka a Evy Petríkovej za 

cenu štyridsaťdeväť eur aj sedemdesiatdeväť centov za meter 

štvorcový. 

Z dôvodu, že vlastníci bytu dodatočne predložili 

doklad zmluva o, zmluvu o prevode vlastníctva družstevného 

bytu, ktorým preukázali, že sú prvonadobúdatelia, je cena 

šestnásť centov za eee z meter štvorcový. 

Táto kúpna cena bola predložená do mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta v roku 2017 ako informačný 

materiál. 

U uvedeného dôvodu je potrebné bod 12.1.1 z uznesenia 

mestského zastupiteľstva číslo 879 z roku 2017 vypustiť. 
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Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem pekne a otváram k tomuto bodu diskusiu. 

Dobre.  

Nikto sa neprihlásil.  

Poprosím návrhovú komisiu, pána Vetráka. 

Predseda návrhovej komisie 

JUDr. Milan   V e t r á k , PhD., poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo. 

Budeme schvaľovať návrh uznesenia v tomto znení: 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje vypustenie bodu dvanásť jedna jedna z uznesenia 

Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy číslo 879 2017 zo dňa 25. 6. 2017. 

Môžte dať o tom hlasovať. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem. 
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Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomných tridsaťšesť poslancov. 

Za tridsaťšesť, proti nula, zdržalo sa nula a 

nehlasovalo nula. 

 

(pozn: Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 7.3.2019 

Bod 27-Návrh na vypustenie bodu 12.1.1 z uznesenia 
Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 
879/2017 zo dňa 25. 05. 2017, ktorým schválilo prevod 
spoluvlastníckeho podielu na pozemku pod bytovým domom 

Hlaváčikova 24 
 Prítomní: 0 Áno 0 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 0 

Klub Team Vallo:   
L. Antalová Plavúchová ÁNO A. Berka  ÁNO 

M. Brat   M. Debnárová ÁNO 

T. Kratochvílová,I.nám. ÁNO R. Lamoš  ÁNO 

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič ÁNO M. Vagač ÁNO 

J. Vallo  M. Vetrák ÁNO 

M. Vlačiky ÁNO  
 

Team Bratislava – Zmena z dola (Team BA – ZZ):   
J. Budaj ÁNO G. Ferenčáková  ÁNO 

P. Hochschorner  ÁNO J. Káčer ÁNO 

Ľ. Krajčír ÁNO J. Krúpa  ÁNO 

R. Kunst ÁNO A. Ožvaldová  ÁNO 

E. Pätoprstá  ÁNO Z. Zaťovičová ÁNO 
 

Klub nezávislých poslancov:   
K. Augustinič  M. Chren   



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 7. marca 2019  

 400 

R. Jenčík ÁNO T. Korček  

M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler  
 

SaS-OKS_NOVA:   
Z. Aufrichtová  P. Cmorej   

V. Dolinay   G. Grendel ÁNO 

J. Karman ÁNO 
 

Naša Bratislava:   
D. Čahojová  ÁNO J. Hrčka ÁNO  

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
 

Nezaradení poslanci:   
J. Buocik ÁNO  P. Pilinský ÁNO 

koniec poznámky)  
 

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na vypustenie bodu 12.1.1 z uznesenia Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 879/2017 zo 

dňa 25. 05. 2017, ktorým schválilo prevod spoluvlastníckeho 

podielu na pozemku pod bytovým domom Hlaváčikova 24 

Uznesenie  
zo dňa 07. 02. 2019 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

vypustenie bodu 12.1.1 z uznesenia Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 879/2017 zo 

dňa 25. 05. 2017. 

koniec poznámky) 
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BOD 28 NÁVRH NA PREVOD SPOLUVLASTNÍCKEHO 
PODIELU NA POZEMKU V BYTOVOM DOME 
NARCISOVÁ 12, BABUŠKOVA 4, 6, 8, 10, 
12, VÁŽSKA 21, 23, PODZÁHRADNÁ 15, 
PODZÁHRADNÁ 49, J. C. HRONSKÉHO 16, 
GALLAYOVA 25, JÁNA SMREKA 18, 
MAMATEYOVA 12, NÁM. HRANIČIAROV 7, 
HOLÍČSKA 7, VLASTNÍKOM BYTOV 

Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pokračujeme bodom číslo dvadsaťosem, Návrh na predod 

eee prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v bytovom 

dome Narcisová 12, Babuškova 4, 6, 8, 10, 12, Vážska 21, 

23, Podzáhradná 15, Podzáhradná 49, Cígera Hronského 16, 

Gallayova 25, Jána Smreka 18, Mamateyova 12, Nám. 

Hraničiarov 7. 

Poprosím spracovateľa materiálu pána Tomáša Szaba, 

aby predstavil materiál. 

Mgr. Tomáš   S z a b o , riaditeľ sekcie právnych činností: 

Jedná sa o prevod spoluvlastníckych podielov na 

pozemku eee eee podľa zákona 182 z roku 93 o vlastníctve 

bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov 

a na základe všeobecného záväzného nariadenia hlavného 

mesta číslo 6 z roku deväde 1995 o prevode vlastníctva 
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bytov a nebytových priestorov v znení neskorších zmien 

v takom rozsahu, ako je uvedený v dôvodovej správe. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Otváram k tomuto bodu diskusiu. 

Nikto sa neprihlásil. 

Tak poprosím návrhovú komisiu. 

Predseda návrhovej komisie 

JUDr. Milan   V e t r á k , PhD., poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo. 

Budeme schvaľovať uznesenie v tom znení, v akom sme 

ho dostali predložené. Schvaľujeme prevody 

spoluvlastníckych podielov na pozemkoch na tých uliciach, 

ktoré sú vymenované v tom návrhu uznesenia. 

Môžme dať o tom hlasovať. 
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Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem. 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomných tridsaťšesť poslancov. 

Za tridsaťšesť, proti nula, zdržalo sa nula a 

nehlasovalo nula. 

 

(pozn: Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 7.3.2019 

Bod 28-Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku 
v bytovom dome Narcisová 12, Babuškova 4, 6, 8, 10, 12, 
Vážska 21, 23, Podzáhradná 15, Podzáhradná 49, J. C. 

Hronského 16, Gallayova 25, Jána Smreka 18, Mamateyova 12, 
Nám. Hraničiarov 7, Holíčska 7, vlastníkom bytov 

 Prítomní: 36 Áno 36 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 0 

Klub Team Vallo:   
L. Antalová Plavúchová ÁNO A. Berka  ÁNO 

M. Brat   M. Debnárová ÁNO 

T. Kratochvílová,I.nám. ÁNO R. Lamoš  ÁNO 

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič ÁNO M. Vagač ÁNO 

J. Vallo  M. Vetrák ÁNO 

M. Vlačiky ÁNO  
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Team Bratislava – Zmena z dola (Team BA – ZZ):   
J. Budaj ÁNO G. Ferenčáková  ÁNO 

P. Hochschorner  ÁNO J. Káčer ÁNO 

Ľ. Krajčír ÁNO J. Krúpa  ÁNO 

R. Kunst ÁNO A. Ožvaldová  ÁNO 

E. Pätoprstá  ÁNO Z. Zaťovičová ÁNO 
 

Klub nezávislých poslancov:   
K. Augustinič  M. Chren   

R. Jenčík ÁNO T. Korček  

M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler  
 

SaS-OKS_NOVA:   
Z. Aufrichtová  P. Cmorej   

V. Dolinay   G. Grendel ÁNO 

J. Karman ÁNO 
 

Naša Bratislava:   
D. Čahojová  ÁNO J. Hrčka ÁNO  

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
 

Nezaradení poslanci:   
J. Buocik ÁNO  P. Pilinský ÁNO 

koniec poznámky)  
 

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v 

bytovom dome Narcisová 12, Babuškova 4, 6, 8, 10, 12, 

Vážska 21, 23, Podzáhradná 15, Podzáhradná 49, J. C. 

Hronského 16, Gallayova 25, Jána Smreka 18, Mamateyova 12, 

Námestie hraničiarov 7, Holíčska 7, vlastníkom bytov 

Uznesenie  
zo dňa 07. 02. 2019 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
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schvaľuje 

schváliť prevod spoluvlastníckych podielov na pozemku 

patriacich k bytom v bytových domoch na ulici Narcisová 12, 

Babuškova 4, 6, 8, 10, 12, Vážska 21, 23, Podzáhradná 15, 

Podzáhradná 49, J. C. Hronského 16, Gallayova 25, Jána 

Smreka 18, Mamateyova 12, Námestie hraničiarov 7, Holíčska 

7, do vlastníctva vlastníkov bytov uvedených v prílohe k 

tomuto uzneseniu s tým, že správne poplatky za vklad 

vlastníckeho práva znášajú nadobúdatelia. 

koniec poznámky) 
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BOD 29 NÁVRH NA PREVOD SPOLUVLASTNÍCKEHO 
PODIELU NA POZEMKU V BYTOVOM DOME 
GREGOROVEJ 2, 6, 12, PAPRAĎOVÁ 3, 
MAJERNÍKOVA 34A, BEŇOVSKÉHO 16, 
TRANOVSKÉHO 30, STUDENOHORSKÁ 50, 
MARKOVA 13, FARSKÉHO 16, JUNGMANNOVA 
8, GERCENOVA 7, GERCENOVA 9, 
ČERNYŠEVSKÉHO 29, ROMANOVA 42, 
GESSAYOVA 16, BLAGOEVOVA 2, 
BLAGOEVOVA 10, ZNIEVSKA 1, 
VLASTNÍKOM BYTOV 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pokračujeme na bod číslo dvadsaťdeväť. 

Návrh na prevod spo spoluvlastníckeho podielu na 

pozemku v bytovom dome Gregorovej 2, 6, 12, Papraďová 3, 

Majerníkova 34A, Beňovského 16, Tranovského 30, 

Studenohorská 50, Markova 13, Farského 16, Jungmannova 8, 

Gercenova 7, Gercenova 9. 

Poprosím spracovateľa pána Tomáša Szaba, aby 

predstavil materiál.  

Mgr. Tomáš   S z a b o , riaditeľ sekcie právnych činností: 

Rovnako ako  v predošlom materiáli sa jedná o prevod 

spoluvlastníckych  podielov na pozemku, eee, ktorý sa 

realizuje podľa zákona 182 z roku 93 ááá podľa všeobecného 
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záväzného nariadenia hlavného mesta číslo 6 z roku 1995 

v rozsahu, ako je uvedený v do, v dôvodovej správe. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Otváram diskusiu k tomuto bodu. 

Neprihlásil sa nikto. 

Tak poprosím návrhovú komisiu. 

Predseda návrhovej komisie 

JUDr. Milan   V e t r á k , PhD., poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo. 

Budeme schvaľovať návrh uznesenia v znení, v akom nám 

bolo predložené. 

Teda schvaľujeme znovu prevod spoluvlastníckych 

podielov na pozemkoch na tých uliciach, ktoré sú vymenované 

v návrhu uznesenia. 

Môžte dať o tom hlasovať.  

 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 7. marca 2019  

 408 

Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem. 

Poprosím vás, eee, prihláste sa. Registrujte sa 

a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomných tridsaťšesť poslancov. 

Za tridsašesť, proti nula, zdržalo sa nula a 

nehlasovalo nula. 

Ďakujem. 

 

(pozn: Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 7.3.2019 

Bod 29-Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku 
v bytovom dome Gregorovej 2, 6, 12, Papraďová 3, 
Majerníkova 34A, Beňovského 16, Tranovského 30, 

Studenohorská 50, Markova 13, Farského 16, Jungmannova 8, 
Gercenova 7, Gercenova 9, Černyševského 29, Romanova 42, 
Gessayova 16, Blagoevova 2, Blagoevova 10, Znievska 1, 

vlastníkom bytov 
 Prítomní: 36 Áno 36 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 0 

Klub Team Vallo:   
L. Antalová Plavúchová ÁNO A. Berka  ÁNO 

M. Brat   M. Debnárová ÁNO 

T. Kratochvílová,I.nám. ÁNO R. Lamoš  ÁNO 

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 7. marca 2019  

 409 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič ÁNO M. Vagač ÁNO 

J. Vallo  M. Vetrák ÁNO 

M. Vlačiky ÁNO  
 

Team Bratislava – Zmena z dola (Team BA – ZZ):   
J. Budaj ÁNO G. Ferenčáková  ÁNO 

P. Hochschorner  ÁNO J. Káčer ÁNO 

Ľ. Krajčír ÁNO J. Krúpa  ÁNO 

R. Kunst ÁNO A. Ožvaldová  ÁNO 

E. Pätoprstá  ÁNO Z. Zaťovičová ÁNO 
 

Klub nezávislých poslancov:   
K. Augustinič  M. Chren   

R. Jenčík ÁNO T. Korček  

M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler  
 

SaS-OKS_NOVA:   
Z. Aufrichtová  P. Cmorej   

V. Dolinay   G. Grendel ÁNO 

J. Karman ÁNO 
 

Naša Bratislava:   
D. Čahojová  ÁNO J. Hrčka ÁNO  

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
 

Nezaradení poslanci:   
J. Buocik ÁNO  P. Pilinský ÁNO 

koniec poznámky)  
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(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v 

bytovom dome Gregorovej 2, 6, 12, Papraďová 3, Majerníkova 

34A, Beňovského 16, Tranovského 30, Studenohorská 50, 

Markova 13, Farského 16, Jungmannova 8, Gercenova 7, 

Gercenova 9, Černyševského 29, Romanova 42, Gessayova 16, 

Blagoevova 2, Blagoevova 10, Znievska 1, vlastníkom bytov 

 
Uznesenie  

zo dňa 07. 02. 2019 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

schváliť prevod spoluvlastníckych podielov na pozemku 

patriacich k bytom v bytových domoch na ulici Gregorovej 2, 

6, 12, Papraďová 3, Majerníkova 34A, Beňovského 16, 

Tranovského 30, Studenohorská 50, Markova 13, Farského 16, 

Jungmannova 8, Gercenova 7, Gercenova 9, Černyševského 29, 

Romanova 42, Gessayova 16, Blagoevova 2, Blagoevova 10, 

Znievska 1, do vlastníctva vlastníkov bytov uvedených 

v prílohe k tomuto uzneseniu s tým, že správne poplatky za 

vklad vlastníckeho práva znášajú nadobúdatelia. 

koniec poznámky) 
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BOD 30 NÁVRH NA VOĽBU PREDSEDU MANDÁTOVEJ 
KOMISIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA 
HLAVNÉHO MESTA SR BRATISLAVY 

Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pokračujeme bodom číslo tridsať. Návrh na voľbu 

predsedu mandátovej komisie Mestského zastupiteľstva 

hlavného mesta SR Bratislavy. 

Poprosím, aby nám materiál predstavila pani 

inžinierka Jarmila Kiczegová. 

Ing. Jarmila   K i c z e g o v á ,  poverená vedením 

organizačného oddelenia: 

Dobrý deň. 

Takže, eee na prvej vlastne už riadnej schôdzi sme 

schválili predsedov všetkých komisií okrem mandátovej 

komisie. 

Došlo teraz k dohode. Je tu navrhnutá pani Alžbeta 

Ožvaldová.  

Je to v zmysle rokovacieho poriadku pôvodne navrhnuté 

ako tajné hlasovanie.  

Nech sa páči, to je všetko.  
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Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Aha, áno. 

Otváram k tomuto bodu diskusiu. 

Pán námestník Káčer. 

Ing. Juraj   K á č e r , 

námestník primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem za slovo. 

Ja by som chcel dať procedurálny návrh o tom, že by 

sme hlasovali o tomto bode verejne, nie tajne.  

Ďakujem. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Nasleduje pán poslanec, alebo pán starosta Hrčka.  

Nech sa páči. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Aha, tak prepáčte. 
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Takže, poprosím asi eee komisiu? Nie, netreba? Môžeme 

rovno hlasovať. Áno?  

Takže, hlasujeme o návrhu na voľbu predsedu 

mandátovej komisie mestského zastupiteľstva hlavného mesta 

SR Bratislavy. 

Aha.  

Takže, hlasujeme k bodu číslo tridsať.  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Áno.  

Takže, ja sa ospravedlňujem. A hlasujeme 

o procedurálnom návrhu, ktorý predložil pán námestník Káčr, 

Káčer o tom, že voľba bude verejná. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Prosím,  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Som ani nestihla. 

(Prezentácia a hlasovanie pokračuje.) 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 
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(pozn: Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 7.3.2019 

Bod 30-Návrh na voľbu predsedu mandátovej komisie Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy-procedurálny 

návrh námestníka Káčera na verejnú voľbu-ZMÄTOČNÉ 
HLASOVANIE 

 Prítomní: 24 Áno 21 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 3 

Klub Team Vallo:   
L. Antalová Plavúchová ÁNO A. Berka  ÁNO 

M. Brat   M. Debnárová  

T. Kratochvílová,I.nám.  R. Lamoš  ÁNO 

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  NEHLASOVAL 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič NEHLASOVAL 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám.  

R. Tešovič  M. Vagač ÁNO 

J. Vallo  M. Vetrák ÁNO 

M. Vlačiky ÁNO  
 

Team Bratislava – Zmena z dola (Team BA – ZZ):   
J. Budaj ÁNO G. Ferenčáková   

P. Hochschorner   J. Káčer ÁNO 

Ľ. Krajčír  J. Krúpa  ÁNO 

R. Kunst ÁNO A. Ožvaldová  ÁNO 

E. Pätoprstá  ÁNO Z. Zaťovičová  
 

Klub nezávislých poslancov:   
K. Augustinič  M. Chren   

R. Jenčík  T. Korček  

M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler  
 

SaS-OKS_NOVA:   
Z. Aufrichtová  P. Cmorej   

V. Dolinay   G. Grendel  

J. Karman ÁNO 
 

Naša Bratislava:   
D. Čahojová   J. Hrčka ÁNO  

P. Lenč ÁNO B. Záhradník   
 

Nezaradení poslanci:   
J. Buocik ÁNO  P. Pilinský ÁNO 

koniec poznámky)  
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Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Takže, dobre. 

Takže ideme zopakovať hlasovanie?  

Áno.  

Tak poprosím, ideme, alebo návrhovú komisiu?  

Nie? 

Hlasovanie bolo zmätočné. Ideme hlasovať ešte raz. 

Hlasujeme o procedurálnom návrhu pána námestníka 

Káčera o tom, aby bola voľba verejná. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomných tridsaťštyri poslancov. 

Za tridsaťtri, proti nula, zdržalo sa nula, 

nehlasoval jeden. 
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(pozn: Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 7.3.2019 

Bod 30-Návrh na voľbu predsedu mandátovej komisie Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy-procedurálny 

návrh námestníka Káčera na verejnú voľbu 
 Prítomní: 34 Áno 33 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 1 

Klub Team Vallo:   
L. Antalová Plavúchová  A. Berka  ÁNO 

M. Brat   M. Debnárová ÁNO 

T. Kratochvílová,I.nám. ÁNO R. Lamoš  ÁNO 

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám. ÁNO  

R. Tešovič ÁNO M. Vagač ÁNO 

J. Vallo  M. Vetrák ÁNO 

M. Vlačiky ÁNO  
 

Team Bratislava – Zmena z dola (Team BA – ZZ):   
J. Budaj ÁNO G. Ferenčáková  ÁNO 

P. Hochschorner  ÁNO J. Káčer ÁNO 

Ľ. Krajčír ÁNO J. Krúpa  ÁNO 

R. Kunst ÁNO A. Ožvaldová NEHLASOVAL 

E. Pätoprstá  ÁNO Z. Zaťovičová ÁNO 
 

Klub nezávislých poslancov:   
K. Augustinič  M. Chren   

R. Jenčík  T. Korček  

M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler  
 

SaS-OKS_NOVA:   
Z. Aufrichtová  P. Cmorej   

V. Dolinay   G. Grendel ÁNO 

J. Karman ÁNO 
 

Naša Bratislava:   
D. Čahojová  ÁNO J. Hrčka ÁNO  

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
 

Nezaradení poslanci:   
J. Buocik ÁNO  P. Pilinský ÁNO 

koniec poznámky)  
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Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

A teraz hla. Áno, pokra pokračujeme v diskusii. 

Áno, tak poprosím faktickou pán poslanec Vetrák. 

Predseda návrhovej komisie 

JUDr. Milan   V e t r á k , PhD., poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo. 

Eee. Chcem sa predkladateľov opýtať, či teda by si 

zobral autoremedúrou návrh na zmenu uznesenia, lebo tým, že 

sme to prehodili na verejnú voľbu, tak už nám nesedí 

vlastne ten pôvodný návrh uznesenia.  

Eee, on by mal znieť teraz, že mestské zastupiteľstvo 

po prerokovaní materiálu eee schvaľuje za predsedníčku 

mandátovej komisie mestského zastupiteľstva hlavného mesta 

Slovenskej republiky  Bratislavy PhDr. Alžbetu Ožvaldovú. 

Tak by to malo znieť.  

Ale bolo by podľa mňa lepšie, keby ste si to zobrali 

autoremedúrou, aby sme potom mohli o tom. 
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Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Áno, osvojujem si tento návrh. 

Ďakujem. 

Takže pokračujeme v diskusii. Ale pravdepodobne sa už 

nikto nehlási a neprihlásil.  

Takže, poprosím teraz návrhovú komisiu.  

Predseda návrhovej komisie 

JUDr. Milan   V e t r á k , PhD., poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo. 

Čiže, budeme, budeme schvaľovať návrh uznesenia v tom 

znení, v akom som ho pred chvíľou prečítal. 

Môžte dať o tom hlasovať,  

pani námestníčka. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Áno. 

Ďakujem pekne. 
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Takže, otváram hlasovanie. Nech sa páči, registrujte 

sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Ďakujem. 

Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomných tridsaťsedem poslancov. 

Za tridsaťpäť, proti nula, zdržalo sa nula a 

nehlasovali dvaja. 

 

(pozn: Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 7.3.2019 

Bod 30-Návrh na voľbu predsedu mandátovej komisie Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

 Prítomní: 37 Áno 35 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 2 

Klub Team Vallo:   
L. A. Plavúchová NEHLASOVAL A. Berka  ÁNO 

M. Brat   M. Debnárová ÁNO 

T. Kratochvílová,I.nám. ÁNO R. Lamoš  ÁNO 

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič ÁNO M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák ÁNO 

M. Vlačiky ÁNO  
 

Team Bratislava – Zmena z dola (Team BA – ZZ):   
J. Budaj ÁNO G. Ferenčáková  ÁNO 

P. Hochschorner  ÁNO J. Káčer ÁNO 

Ľ. Krajčír ÁNO J. Krúpa  ÁNO 

R. Kunst ÁNO A. Ožvaldová NEHLASOVAL 

E. Pätoprstá  ÁNO Z. Zaťovičová ÁNO 
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Klub nezávislých poslancov:   
K. Augustinič  M. Chren   

R. Jenčík ÁNO T. Korček  

M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler  
 

SaS-OKS_NOVA:   
Z. Aufrichtová  P. Cmorej   

V. Dolinay   G. Grendel ÁNO 

J. Karman ÁNO 
 

Naša Bratislava:   
D. Čahojová  ÁNO J. Hrčka ÁNO  

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
 

Nezaradení poslanci:   
J. Buocik ÁNO  P. Pilinský ÁNO 

koniec poznámky)  
 

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na voľbu predsedu mandátovej komisie Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

Uznesenie  
zo dňa 07. 02. 2019 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

za predsedníčku mandátovej komisie Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy PhDr. Alžbetu 

Ožvaldovú. 

koniec poznámky) 
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BOD 31 NÁVRH NA VOĽBU ĎALŠÍCH ČLENOV 
KOMISIE PRE OCHRANU VEREJNÉHO 
PORIADKU MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA 
HLAVNÉHO MESTA SR BRATISLAVY Z RADOV 
OBČANOV-NEPOSLANCOV 

Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Pokračujeme bodom číslo tridsaťjedna. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Uhm. 

Je to návrh na voľbu ďalších členov komisie pre 

ochranu verejného poriadku Mestského zastupiteľstva 

hlavného mesta SR Bratislavy z radov občanov-neposlancov. 

Poprosím pani inžinierku Jamilu Kiczegovú, aby nám 

predstavila materiál. 

Ing. Jarmila   K i c z e g o v á ,  poverená vedením 

organizačného oddelenia: 

Takže, ďalší materiál sa týka zaradenia občanov.  

Je to posledná komisia, do ktorej neboli zaradení 

poslanci, ostatné sme schválili na minulom zasadnutí. 
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Čiže, už sa aj komisia na ochranu verejného poriadku 

rozhodla a zvolila tých, teda odporúča zvoliť týchto 

štyroch kandidátov, ktorých máte v návrhu uznesenia. 

Nech sa páči. 

Predsedajúca: Ing. Tatiana   K r a t o c h v í l o v á , 

I. námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Otváram k tomuto bodu diskusiu. 

Áno. Už to bude. 

Do diskusie sa nikto neprihlásil.  

Tak poprosím návrhovú komisiu. 

Dobre. Takže, nech sa páči, pán poslanec Vlačiky. 

Mgr. Martin   V l a č i k y ,  PhD.   poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo. 

Ja mám doplňujúci návrh k tomuto uzneseniu. 

Jedná sa o doplnenie o bod bé (B) v znení: 
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Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu zvoní 

za člena občana neposlanca do komisie územného 

a strategicko plánovania, životného prostredia a výstavby 

Peter Vaškovič. 

A to je vlastne posledný člen odborník do našej 

komisie, ktorého som eee minule stiahol, teraz sme ho, by 

sme ho chceli potvrdiť. 

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem v, ďakujem veľmi pekne. 

Takže, dávam slovo návrhovej komisii. 

Predseda návrhovej komisie 

JUDr. Milan   V e t r á k , PhD., poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo. 

Eee, bol podaný pozmeňujúci návrh v tom znení, v akom 

sme ho pred chvíľou počuli s tým, že on bol podaný aj 

písomne. Návrhová komisia ho má už doručený.  

Nebudem ho teda znovu čítať, len spresním, že ten 

terajší text sa teda označuje ako bod A a ten pozmeňovák 

bude potom ten bod bé (B). 
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Najprv by sme mali hlasovať, pán primátor, 

o o pozmeňováku v tom znení, v akom bol podaný. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre. 

Môžeme teda hlasovať?  

(poznámka: počuť mimo mikrofón „áno“) 

Ne nech sa páči, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Ďakujem pekne. 

Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomných je tridsaťsedem. 

Za tridsaťsedem, proti nula, zdržalo sa nula a 

nehlasovalo nula poslancov. 
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(pozn: Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 7.3.2019 

Bod 31-Návrh na voľbu ďalších členov komisie pre ochranu 
verejného poriadku Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
SR Bratislavy z radov občanov-neposlancov-doplňujúci návrh 

p. Vlačikyho, doplnenie člena – neposlanca do komisie 
územného a strategického plánovania, životného prostredia 

a výstavby   
 Prítomní: 37 Áno 37 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 0 
Klub Team Vallo:   
L. Antalová Plavúchová ÁNO A. Berka  ÁNO 

M. Brat   M. Debnárová ÁNO 

T. Kratochvílová,I.nám. ÁNO R. Lamoš  ÁNO 

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič ÁNO M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák ÁNO 

M. Vlačiky ÁNO  
 

Team Bratislava – Zmena z dola (Team BA – ZZ):   
J. Budaj ÁNO G. Ferenčáková  ÁNO 

P. Hochschorner  ÁNO J. Káčer ÁNO 

Ľ. Krajčír ÁNO J. Krúpa  ÁNO 

R. Kunst ÁNO A. Ožvaldová  ÁNO 

E. Pätoprstá  ÁNO Z. Zaťovičová ÁNO 
 

Klub nezávislých poslancov:   
K. Augustinič  M. Chren   

R. Jenčík ÁNO T. Korček  

M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler ÁNO 
 

SaS-OKS_NOVA:   
Z. Aufrichtová  P. Cmorej   

V. Dolinay   G. Grendel ÁNO 

J. Karman ÁNO 
 

Naša Bratislava:   
D. Čahojová  ÁNO J. Hrčka ÁNO  

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
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Nezaradení poslanci:   
J. Buocik ÁNO  P. Pilinský  

koniec poznámky)  

 

 

Predseda návrhovej komisie 

JUDr. Milan   V e t r á k , PhD., poslanec MsZ: 

Pán primátor,  

teraz môžeš ešte dať hlasovať o návrhu uznesenia ako 

celku v znení toho pozmeňujúceho návrhu, ktorý sme pred 

chvíľou schválili. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomných je tridsaťosem. 

Za tridsaťosem, proti nula, zdržalo sa nula a 

nehlasovalo nula poslancov. 
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(pozn: Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 7.3.2019 

Bod 31-Návrh na voľbu ďalších členov komisie pre ochranu 
verejného poriadku Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 
SR Bratislavy z radov občanov-neposlanco-hlasovanie ako 

o celku v znení pozmeňujúceho návrhu 
 Prítomní: 0 Áno 0 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 0 

Klub Team Vallo:   
L. Antalová Plavúchová ÁNO A. Berka  ÁNO 

M. Brat  ÁNO M. Debnárová ÁNO 

T. Kratochvílová,I.nám. ÁNO R. Lamoš  ÁNO 

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič ÁNO M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák ÁNO 

M. Vlačiky ÁNO  
 

Team Bratislava – Zmena z dola (Team BA – ZZ):   
J. Budaj ÁNO G. Ferenčáková  ÁNO 

P. Hochschorner  ÁNO J. Káčer ÁNO 

Ľ. Krajčír ÁNO J. Krúpa  ÁNO 

R. Kunst ÁNO A. Ožvaldová  ÁNO 

E. Pätoprstá  ÁNO Z. Zaťovičová ÁNO 
 

Klub nezávislých poslancov:   
K. Augustinič ÁNO M. Chren  ÁNO 

R. Jenčík ÁNO T. Korček ÁNO 

M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler ÁNO 
 

SaS-OKS_NOVA:   
Z. Aufrichtová ÁNO P. Cmorej  ÁNO 

V. Dolinay  ÁNO G. Grendel ÁNO 

J. Karman ÁNO 
 

Naša Bratislava:   
D. Čahojová  ÁNO J. Hrčka ÁNO  

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
 

Nezaradení poslanci:   
J. Buocik ÁNO  P. Pilinský ÁNO 

koniec poznámky)  
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(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na voľbu ďalších členov komisie pre ochranu verejného 

poriadku Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 

Bratislavy z radov občanov-neposlancov 

Uznesenie  
zo dňa 07. 02. 2019 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

volí 

1. za členov občanov-neposlancov do komisie pre ochranu 

verejného poriadku Mestského zastupiteľstva hlavného 

mesta SR Bratislavy: 

1.1 Vladimír Pčolinský 

1.2 Miroslav Antal 

1.3 Michal Šula 

1.4 Michal Kiča 

2. za člena občana-neposlanca do komisie územného a 

strategického plánovania, životného prostredia a 

výstavby Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

2.1 Peter Vaškovič 

koniec poznámky) 
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BOD 32 NÁVRH NA ZAČATIE KONANIA VO VECI 
OCHRANY VEREJNÉHO ZÁUJMU 
A ZAMEDZENIA ROZPORU ZÁUJMOV PODĽA 
ČL. 9 ODS. 2 PÍSM. A) ÚSTAVNÉHO 
ZÁKONA Č. 357/2004 Z. Z. O OCHRANE 
VEREJNÉHO ZÁUJMU PRI VÝKONE FUNKCIÍ 
VEREJNÝCH FUNKCIONÁROV 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prejdeme k bodu tridsaťdva. Návrh na začatie konania 

vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu 

záujmov podľa článku 9 odsek 2 písme písmeno a) ústavného 

zákona číslo 357 z roku 2004 Zbierky zákonov o ochrane 

verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov. 

Za spracovateľa, nech sa páči, pán Vetrák. 

JUDr. Milan   V e t r á k , PhD., poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne. 

Ja vlastne pri tomto materiáli vystupujem ako 

predseda komisie na ochranu verejného záujmu. 

Čiže, nie je to nejaký môj iniciatívny materiál, je 

to materiál komisie, ktorá zasadala, ktorá eee pootvárala 

eee obálky s majetkovými priznaniami, ktoré boli podané do 
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tridsiatich dní odo dňa ujatia sa funkcie, tak ako to káže 

ústavný zákon. 

My sme si tie majetkové priznania prešli a sústredili 

sme sa teda aj na ich obsah, ale aj na to, či boli podané 

eee, teda nie len riadne, ale či boli podané aj včas.  

No a ono sa to tak deje väčšinou na začiatku 

volebných období, že kým sa nejak tak usporiadame poslanci 

a naučíme sa na tie termíny, navykneme si, tak sa stane 

niekedy, že, že niekto nestihne to podať včas.  

No a v tomto prípade tu máme aj jednu verejnú 

funkcionárku, našu kolegynku, ktorá to včas nestihla. No 

a ten zákon vlastne nám neumožňuje dávať nejaké výnimky, 

hoci v tomto prípade to nestihla o jeden, o jeden deň.  

No je to také veľmi prísne, no ale, ten zákon 

nerozlišuje jeden deň, alebo jeden mesiac. Aj v minulosti 

sme tu mali také prípady. 

Čiže, tento materiál je o tom, že by sme mali 

odsúhlasiť, že sa začína konanie a že teda poverujeme 

komisiu, aby do šesťdesiatich dní pripravila návrh 

rozhodnutia v tejto veci. Celé to konanie je v duchu 

ústavného zákona.  
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Už v minulosti sme materiály tohto typu predkladali, 

čiže, nie je to žiadna novinka. Nebudem to celé čítať. 

Nakoniec, to máte distribuované.  

Tak ak by sa chcel niekto k tomu chcel niečo spýtať, 

tak som k dispozícii. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

To znamená, že otváram diskusiu. 

Pán Pilinský,  

máte slovo. 

Mgr. Peter   P i l i n s k ý , poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Ja by som sa, Mi Milan sa chcel spýtať, že lebo eee, 

kolegyňa je zároveň aj poslankyňa a bola aj poslankyňa 

v mestskej časti, či tam náhodou sa na to nejako 

neprihliada. Lebo tam pra pravdepodobne stihla toto podať. 

Takže, či totok neni nejaká. 

A (poznámka: nezrozumiteľné slovo), tam, tam, lebo to 

sa dávalo za rok 2017, hej?  
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Či už.  

Okej, dobre. Tak, len, len teda otázka, že tým pádom, 

že je viacnásobná poslankyňa v samospráve, či sa na to nedá 

nejako prihliadnuť?  

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Nech sa páči,  

pán Vetrák. 

Predseda návrhovej komisie 

JUDr. Milan   V e t r á k , PhD., poslanec MsZ: 

No, pred tými štyrmi rokmi sme tu mali tú diskusiu 

tohto, tohto rázu, kde sme nejakým spôsobom argumentovali. 

Vtedy prevládol ten názor taký, že, že sme nezačínali 

konanie voči tým, ktorí to podali na mestské časti.  

Teraz, odvtedy sa zmenili dve veci. 

Prvá je tá, že máme iné zloženie komisie, ktorá si to 

nemyslí, a teda jednohlasne odsúhlasila začatie konania.  

A druhá, vážnejšia vec je tá, že medzitým bol, bola 

prijatá novela ústavného zákona, ktorá ex explicitne 

uviedla, že treba podávať to majetkové priznanie každému 

orgánu príslušnému. 
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To znamená, že nestačí to dať iba na mestské časti, 

treba to dať všade tam, kde ten poslanec je je verejným 

funkcionárom. 

Priznám sa, že ten ústavný zákon bol v tomto bode 

doplnený na na môj podnet, lebo ja som v tom parlamente  

s tými poslancami rokoval, aby to tam doplnili.  

Takže sa mi to podarilo konečne po, po štyroch 

rokoch, aby to tam bolo spresnené. A to je aj dôvod, prečo 

aj tá komisia asi ten názor mala teraz troška (gong) iný.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Pokiaľ nie je (predsedajúci sa zasmial) žiaden iný 

príspevok do diskusie, tak dávam slovo návrhovej komisii 

(predsedajúci sa smeje) 

Predseda návrhovej komisie 

JUDr. Milan   V e t r á k , PhD., poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo. 

Budeme schvaľovať návrh uznesenia v tom znení, v akom 

bol predložený, keďže neboli k nemu podané žiadne 

pozmeňujúce ani doplňujúce návrhy.  
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Pán primátor,  

môžte dať o tom hlasovať. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Ďakujem pekne. 

Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomných tridsaťšesť poslancov. 

Za je tridsaťdva, proti nula, zdržalo sa štyri a 

nehlasovalo nula poslancov. 

Ďakujem pekne. 

 

(pozn: Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 7.3.2019 

Bod 32-Návrh na začatie konania vo veci ochrany verejného 
záujmu a zamedzenia rozporu záujmov podľa čl. 9 ods. 2 
písm. a) ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane 

verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 
 Prítomní: 36 Áno 32 Nie: 0 Zdržal sa: 4 Nehlasovali: 0 

Klub Team Vallo:   
L. Antalová Plavúchová ÁNO A. Berka  ÁNO 

M. Brat   M. Debnárová ÁNO 

T. Kratochvílová,I.nám. ÁNO R. Lamoš  ÁNO 
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J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič ÁNO M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák ÁNO 

M. Vlačiky ÁNO  
 

Team Bratislava – Zmena z dola (Team BA – ZZ):   
J. Budaj ÁNO G. Ferenčáková  ÁNO 

P. Hochschorner  ÁNO J. Káčer ZDRŽAL SA 

Ľ. Krajčír ÁNO J. Krúpa  ÁNO 

R. Kunst ÁNO A. Ožvaldová  ÁNO 

E. Pätoprstá  ÁNO Z. Zaťovičová ÁNO 
 

Klub nezávislých poslancov:   
K. Augustinič  M. Chren   

R. Jenčík ÁNO T. Korček  

M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler ÁNO 
 

SaS-OKS_NOVA:   
Z. Aufrichtová  P. Cmorej   

V. Dolinay   G. Grendel ÁNO 

J. Karman  
 

Naša Bratislava:   
D. Čahojová  ZDRŽAL SA J. Hrčka ÁNO  

P. Lenč ZDRŽAL SA B. Záhradník   
 

Nezaradení poslanci:   
J. Buocik ZDRŽAL SA  P. Pilinský ÁNO 

koniec poznámky)  
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(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Návrh na začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu a 

zamedzenia rozporu záujmov podľa čl. 9 ods. 2 písm. a) 

ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného 

záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 

Uznesenie  
zo dňa 07. 02. 2019 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

A. začína 

z vlastnej iniciatívy konanie podľa čl. 9 ods. 2 písm. a) 

ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného 

záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „ústavný zákon“) voči Mgr. 

Lenke Antalovej-Plavuchovej, poslankyni Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy (ďalej len 

„mestské zastupiteľstvo“), pretože zistenia nasvedčujú 

tomu, že porušila svoju povinnosť podať oznámenie podľa čl. 

7 ústavného zákona v lehote ustanovenej v čl. 7 ústavného 

zákona. 

B. vyzýva 

podľa čl. 9 ods. 4 ústavného zákona poslankyňu mestského 

zastupiteľstva uvedenú v časti A tohto uznesenia, aby sa 

vyjadrila, prečo podala oznámenie podľa čl. 7 ústavného 

zákona oneskorene, a nie v lehote do 30 dní odo dňa ujatia 

sa verejnej funkcie, a aby toto vyjadrenie zaslala komisii 
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na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 

funkcionárov mestského zastupiteľstva. 

T: do 15 dní odo dňa schválenia 

uznesenia mestského zastupiteľstva 

 
C. poveruje 

komisiu na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií 

verejných funkcionárov mestského zastupiteľstva, aby v 

prípade, ak je to potrebné, v mene mestského zastupiteľstva 

vykonala ďalšie dokazovanie v súlade s čl. 9 ods. 4 

ústavného zákona v konaní, ktoré sa začína podľa časti A 

tohto uznesenia. 

D. ukladá 

komisii na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií 

verejných funkcionárov mestského zastupiteľstva, aby 

predložila na rokovanie mestského zastupiteľstva návrh 

rozhodnutia vo veci, v ktorej sa začína konanie podľa časti 

A tohto uznesenia. 

T: do 60 dní odo dňa schválenia 

uznesenia mestského zastupiteľstva 

koniec poznámky) 
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BOD 33 INFORMÁCIA O VYBAVENÝCH 
INTERPELÁCIÁCH POSLANCOV MESTSKÉHO 
ZASTUPITEĽSTVA HLAVNÉHO MESTA SR 
BRATISLAVY 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Prejdeme k bodu tridsaťtri, Informácia o vybavených 

interpeláciách poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného 

mesta SR Bratislavy. 

Nech sa páči, eee, kto je za nás. 

Pani Kiczegová,  

nech sa páči. 

Ing. Jarmila   K i c z e g o v á ,  poverená vedením 

organizačného oddelenia: 

Takže, dostali ste i Informáciu o vybavených 

interpeláciách. 

Nie je tam žiadna príloha, je to vzhľadom k tomu, že 

mali sme presne pred mesiacom pre, eee, zastupiteľstvo 

a termín na tie, na vybevenie týchto interpelácií je 8. 3.  

Tento materiál musíme predkladať v zmysle rokovacieho 

poriadku aj keď tam nič nie je. 
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Čiže, tieto všetky odpovede dostanete 28. 3. v toj 

v tomto materiáli. Všetko, čo ste dávali vo februári.  

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Otváram diskusiu k tomuto návrhu. Alebo k te k tejto 

téme.  

Ideme to zobrať na vedomie hlasovaním, hej? 

Pravdepodobne.  

Takže dávam slovo návrhovej komisii. 

Nech sa páči. 

Predseda návrhovej komisie 

JUDr. Milan   V e t r á k , PhD., poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo. 

Budeme schvaľovať návrh uznesenia v tomto znení: 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu berie 

na vedomie Informáciu o vybavených interpeláciách poslancov 

Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy. 
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Môžte dať o tom hlasovať, 

pán primátor. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Nech sa páči. 

Prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomných je tridsaťšesť. 

Za tridsaťšesť, proti nula, zdržalo sa nula a 

nehlasovalo nula poslancov. 

Ďakujem veľmi pekne. 

 

(pozn: Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 7.3.2019 

Bod 33-Informácia o vybavených interpeláciách poslancov 
Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

 Prítomní: 36 Áno 36 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 0 

Klub Team Vallo:   
L. Antalová Plavúchová ÁNO A. Berka  ÁNO 

M. Brat   M. Debnárová ÁNO 

T. Kratochvílová,I.nám. ÁNO R. Lamoš  ÁNO 

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič ÁNO M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák ÁNO 

M. Vlačiky ÁNO  
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Team Bratislava – Zmena z dola (Team BA – ZZ):   
J. Budaj ÁNO G. Ferenčáková  ÁNO 

P. Hochschorner  ÁNO J. Káčer ÁNO 

Ľ. Krajčír ÁNO J. Krúpa  ÁNO 

R. Kunst ÁNO A. Ožvaldová  ÁNO 

E. Pätoprstá  ÁNO Z. Zaťovičová ÁNO 
 

Klub nezávislých poslancov:   
K. Augustinič  M. Chren   

R. Jenčík ÁNO T. Korček  

M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler ÁNO 
 

SaS-OKS_NOVA:   
Z. Aufrichtová  P. Cmorej   

V. Dolinay   G. Grendel ÁNO 

J. Karman  
 

Naša Bratislava:   
D. Čahojová  ÁNO J. Hrčka ÁNO  

P. Lenč ÁNO B. Záhradník   
 

Nezaradení poslanci:   
J. Buocik ÁNO  P. Pilinský ÁNO 

koniec poznámky)  
 

 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Informácia o vybavených interpeláciách poslancov Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

Uznesenie  
zo dňa 07. 02. 2019 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

berie na vedomie 
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informáciu o vybavených interpeláciách poslancov Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy. 

koniec poznámky) 

 

 

BOD 35 RÔZNE 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Bod tridsaťštyri vlastne bol po obede Interpelácie.  

Prichádzame k bodu tridsaťpäť Rôzne. 

Myslím, že otváram tým pádom priamo diskusiu. 

Nech sa páči, Otváram diskusiu. 

Pani Pätoprstá,  

máte slovo. 

Ing. arch., Mgr. art.  Elena   P ä t o p r s t á ,  

poslankyňa MsZ: 

Pán primátor,  

Neboli ste tu, keď sme schvaľovali bod dvadsaťštyri. 

Eee, jednalo sa o vjazd eee a vecné bremeno pre rodinný dom 
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v šírke asi dvoch týchto stĺpov, ktoré tu vidíte. Čiže, asi 

skoro sedem metrov.  

Ja osobne som s tým mala vážny problém.  

Je to materiál, ktorý bol spracovaný ešte za pána 

Nesrovnala a nebolo zvážené to, že pre vjazd eee zo zelene, 

to znamená zeleného pásu sa zoberie vlastne takmer šírka 

týchto dvoch stĺpov na vstup do rodinného domu, pričom 

predpokladám, že majiteľ domu eee si tam urobí parkovisko 

za cenu stoosemdesiat euro ročne.  

Eee, ja vás chcem poprosiť, aby ste zvážili, či 

nevyužijete svoje právo nepodpísať tento materiál a vrátiť 

to do komisie územného plánu a životného prostredia, aby 

sme ešte raz prehodnotili eee tento materiál.  

Bolo to v podstate schválené s takou dôverou k úradu. 

Aj tomu rozumiem, že sme to celkom nezvážili, čo sme 

schvaľovali, pretože nie každý si vie predstaviť vjazd do 

rodinného domu v šírke týchto dvoch stĺpov. 

Ja som architekt, čiže viem si predstaviť túto šírku. 

A hneď ma to trklo a som si povedala, že asi z verejného 

priestoru zelene zabrať takýto priestor pre vjazd do domu, 

pretože na to bol účel, čiže zmluva o zriadení vecného 

bremena je len na vjazd do domu v tejto šírke sa mi zdá 

nevhodná pre verejný priestor. 
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Samozrejme, že to bude na úkor tej zelene aj 

parkovanie v podstate za ceny, cenu neadekvátnu.  

Takže, nechávam to na vás. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Pán Te Tešovič. 

Mgr. Rastislav   T e š o v i č ,    poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo. 

Ja by som chcel len dodať, pani kolegyňa, že ten 

žiadateľ, pokiaľ by mal naozaj takéto niečo s tým úmysly, 

tak bude veľmi zaskočený a prekvapený keď príde parkovacia 

politika, lebo bu bude platiť za niečo, čo určite nebude 

môcť využívať na parkovanie.  

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán Krúpa,  

máte slovo. 
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Ing. Jozef   K r ú p a ,  poslanec MsZ: 

Ja by som možno tak prakticky. 

Je to normálne vstup do domu z cesty do dvojgáraže. 

Logicky potrebujete vstup pre dve autá. 

To, že či tam bude parkovať? 

Samozrejme, môže, to automaticky bude to prechod asi 

cez chodník keď tam bude. 

Čiže, tam parkovať by nemal, ale ako logika veci, že 

keď máte vstup do, každý kto máte, alebo máme rodinný dom 

vieme, že vstup do garáže má väčšinou šírku okolo šesť 

metrov. To znamená, pre dve autá. Čo myslím si, že je už 

niekedy v rámci Bratislavy aj štandard.  

Ale to iba na spresnenie. Lebo pozeral som sa na tú 

mapku aj ja. A štandard komunikácie príjazdovej akékoľvek 

keď má byť normálna, tak má šesť metrov plus ďalej.  

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pani poslankyňa Pätoprstá. 

Nech sa páči. 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 7. marca 2019  

 446 

Ing. arch., Mgr. art.  Elena   P ä t o p r s t á ,  

poslankyňa MsZ: 

Teda reagujem na pripomienky. 

Neviem, pán kolega Tešovič, keď tam máte vecné 

bremeno, za ktoré platíte stoosemdesiat euro, tak 

jednoducho, máte na to nárok. Je to vaše. Ste si to 

zaplatili. A je to zmluvou o ošetrené.  

Čiže, neviem ako by ste vymáhali od niekoho, kto tam 

má vecné bremeno na to, že si tam odstaví auto, vyžadovať 

od neho nejaké iné financie.  

A pán, pánovi starostovi.  

Áno, viem si predstaviť, že niekde v nejakej dedinke 

je toto reálne, ale my sme v hlavnom meste Slovenska 

a zaplatiť za takýto vziad, vjazd sa síce robilo 

v Bratislave, ja to považujem za nesprávne nakladanie 

s verejným priestorom. 

Ale je to vecou pána primátora, ako to zváži. On sa 

zaujíma o verejné priestory, pani Kratochvílová presadzuje 

tiež och, zachovanie čo najväčšieho množstva zelene, čiže 

určite sa tým bude zapodievať.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Áno.  
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Ďakujem veľmi pekne. 

Nech sa páči, pani námestníčka Štasselová, máte 

slovo. 

Ing. arch. Lucia    Š t a s s e l o v á ,   

námestníčka primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

Ďakujem pekne. 

Vážení kolegovia, ja by som vás poprosila o podporu 

zmeny dnes prijatého uznesenia číslo 91/2019, kde v texte 

sa hovorí, že eee, riaditeľka, ktorú sme vybrali v konkurze 

nastupuje dňom 15. marca 2019 a chceme nahradiť ten text, 

eee, nastupuje dňom 7. marca dvetisícdevätná, eee, 11. 

marca 2019 práve kvôli tomu, že v priebehu, keď sa 

pripravoval tento materiál, tak sme dostali nové 

informácie, čo sa v zariadení deje, viacerí zamestnanci 

ďalší dostali eee, dali výpoveď a vlastne klienti a ich 

rodinní príslušníci naozaj môžu byť ohrození.  

Čiže, potrebujeme tam tú krízovú situáciu 

stabilizovať.  

Ďakujem pekne. 
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

To znamená, že budeme hlasovať za opravu tohto?  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Na konci, hej? Dobre. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Dobre. 

Pán Vetrák,  

nech sa páči. 

Iba vysvetlite. 

Predseda návrhovej komisie 

JUDr. Milan   V e t r á k , PhD., poslanec MsZ: 

Áno, po skončení diskusie k tomuto bodu hneď by sme 

mali o tom hlasovať.  

Ja len chcem spresniť, lebo som sa o tom s pani 

viceprimátorkou rozprával.  

Aby ste aj ostatní vedeli, že to uznesenie už bolo 

podpísané. Vlastne okamžite pánom primátorom. Čiže, už je 

platné a účinné. Má aj svoje číslo.  
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To znamená, že my budeme meniť číslo konkrétneho 

uznesenia, ktoré sme dnes schválili, lebo technicky sa to 

inak spraviť nedalo, keď chceme zmeniť dneska to uznesenie.  

A mení sa tam ten dátum nástupu do funkcie s tým, že 

tá pani s tým súhlasila a doloží ten svoj súhlas aj písomne 

s tým, že súhlasí s tým posunom do, skorším nástupom do 

funkcie v tak. 

Aby ste nemali okolo toho nejasnosti, ide už o platné 

a účinné uznesenie, ktoré môžme, ktoré môžme zmeniť ešte 

v priebehu dňa, lebo ideme neskoršie už po, po schválení 

toho uznesenia.  

Podpís (poznámka: nezrozumiteľné slová, hovorí naraz 

poslanec aj predsedajúci) 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Nemáme o ňom hlasovať teraz? Hneď?  

Predseda návrhovej komisie 

JUDr. Milan   V e t r á k , PhD., poslanec MsZ: 

Áno, teraz.  
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Teraz. 

Takže, môžem o ňom dať hlasovať?  

Predseda návrhovej komisie 

JUDr. Milan   V e t r á k , PhD., poslanec MsZ: 

Tak, návrhová komisia. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Takže, dávam slovo zase vám. 

Takže dávam slovo návrhovej komisii. 

Predseda návrhovej komisie 

JUDr. Milan   V e t r á k , PhD., poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne. 

Ja teda nebudem opakovať ten návrh uznesenia, pani 

viceprimátorka ho prečítala.  

Tam v tom uznesení sa nahrádza ten dátum pri tom 

vymenovaní eee pani Jurášovej do funkcie v tej Arche 

z 15. marca na na 11. marca 2019. 

To je ce, celá zmena toho uznesenia.  
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Takže, môžte dať o tom, pán primátor, hlasovať. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Prosím, prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Odkazujem ju na teba, hej?  

(Prezentácia a hlasovanie pokračuje.) 

Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomných tridsaťsedem. 

Za tridsaťsedem, proti nula, zdržalo sa nula a 

nehlasovalo nula poslancov. 

Ďakujem veľmi pekne. 

 

(pozn: Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 7.3.2019 

Bod 35-Rôzne-Návrh na zmenu uznesenia MsZ číslo 91/2019-
návrh námestníčky Štasselovej 

 Prítomní: 37 Áno 37 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 0 

Klub Team Vallo:   
L. Antalová Plavúchová ÁNO A. Berka  ÁNO 

M. Brat   M. Debnárová ÁNO 

T. Kratochvílová,I.nám. ÁNO R. Lamoš  ÁNO 

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 
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J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič ÁNO M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák ÁNO 

M. Vlačiky ÁNO  
 

Team Bratislava – Zmena z dola (Team BA – ZZ):   
J. Budaj ÁNO G. Ferenčáková  ÁNO 

P. Hochschorner  ÁNO J. Káčer ÁNO 

Ľ. Krajčír ÁNO J. Krúpa  ÁNO 

R. Kunst ÁNO A. Ožvaldová  ÁNO 

E. Pätoprstá  ÁNO Z. Zaťovičová ÁNO 
 

Klub nezávislých poslancov:   
K. Augustinič  M. Chren   

R. Jenčík ÁNO T. Korček  

M. Kuruc ÁNO S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler ÁNO 
 

SaS-OKS_NOVA:   
Z. Aufrichtová  P. Cmorej   

V. Dolinay   G. Grendel ÁNO 

J. Karman ÁNO 
 

Naša Bratislava:   
D. Čahojová  ÁNO J. Hrčka ÁNO  

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
 

Nezaradení poslanci:   
J. Buocik ÁNO  P. Pilinský  

koniec poznámky)  
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(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Rôzne – Návrh na vymenovanie riaditeľa/riaditeľky 

rozpočtovej organizácie Domov seniorov Archa, Rozvodná 25, 

831 01 Bratislava 

Uznesenie  
zo dňa 07. 02. 2019 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

schvaľuje 

zmenu textu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného 

mesta SR Bratislavy č. 91/2019 zo dňa 07. 03. 2019 

nasledovne: 

text „…dňom 15. marca 2019.“ 

sa nahrádza 

textom „…dňom 11. marca 2019.“ 

koniec poznámky) 

 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Poďme ďalej.  

Á, pán Grendel,  

máte slovo. 
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Mgr. Gábor   G r e n d e l ,  poslanec MsZ: 

Ďakujem, pán primátor. 

Tento príspevok, ktorý otváram v bode Rôzne odo 

odovzdám aj ako písomnú interpeláciu, len bohužiaľ, som tu 

nebol prítomný, takže otváram tú tému teraz v bode Rôzne. 

A to len preto, lebo chcel by som, aby to bolo na zázname, 

aby to videli a počuli aj tí ľudia, ktorých sa to týka. 

13. mája 2016. Média informovali, že hlavné mesto 

prišlo o pozemky v areáli bývalého kúpaliska na Žižkovej 

ulici v areáli bývalého kúpaliska na Žižkovej ulici 

v Starom Meste neďaleko Cukermandlu (Zuckermandlu), a to 

bez finančnej náhrady. 

Ešte v roku 2002 rozhodlo mestské zastupiteľstvo 

o predaji týchto pozemkov firme Em Té Real (MT Real). Išlo 

o sedemtisíc metrov štvorcových za dvesto eur za meter 

štvorcový, v tom čase v korunách. Čiže, ide o pozemky 

v hodnote milión štyristotisíc eur. 

Spoločnosť Em Té Real (MT Real) však za tieto pozemky 

nezaplatila kúpnu cenu, a preto hlavné mesto odstúpilo od 

zmluvy.  

Em Té Real (MT Real) sa však začala súdiť, so žalobou 

síce dvakrát neuspela, ale v roku 2014 nastal obrat, kedy 

krajský súd nariadil Okresnému súdu Bratislava znovu vo 
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veci konať. Dva roky bolo ticho, až v máji 2016 média 

informovali, ako som spomínal, že hlavné mesto už uvedené 

pozemky nevlastní.  

Po sedemnástich rokoch dnes je teda výsledok, že 

hlavné mesto nemá ani pozemky, ani peniaze.  

A to pravdepodobne len preto, že sa hlavné mesto 

nezúčastnilo na kľúčovom rozhodujúcom pojednávaní na 

okresnom súde. Hlavné mesto nemalo svojho zástupcu, čiže 

nemal kto namietať, nemal kto sa hlásiť. Jednoducho, za 

hlavné mesto tam nikto nebol a súd rozhodol v neprospech 

hlavného mesta. 

Preto vás chcem, pán primátor, požiadať o informáciu 

formou interpelácie, kto so zamestnancov magistrátu nesie 

zodpovednosť za tento stav, že nemáme ani peniaze, ani 

pozemky.  

Aké dôsledky boli voči zodpovednej osobe vyvodené, 

keďže som sa na to opakovane pýtal za bývalého vedenia 

a stále pán vtedajší riaditeľ magistrátu hovoril, že rokujú 

s firmou, rokujú, rokujú, ale nikdy žiaden výsledok na 

podobné interpelácie neoznámil. 

A aké právne kroky teda hlavé mesto podniklo v tejto 

veci po máji 2016? 

Ďakujem. 
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Pán Polakovič,  

máte slovo. 

Igor   P o l a k o v i č ,    poslanec MsZ: 

Ďakujem veľmi pekne. 

Eem. Ako ľudia máme aj zaužívané isté stereotypy, 

ktoré používame aj keď eee, eee, nie sme úplne už v čase, 

kedy by sme ich používať mali.  

Ja som síce si so záujmom, keďže som aj členom 

príslušnej komisie, prečítal informačné správy, ktoré 

vlastne tie mesačné správy k mestský, ktoré pripravuje 

mestská polícia. 

Chcel by som týmto spôsobom vyzvať aj všetkých nás, 

aj teda pána riaditeľa a teda príslušných spracovateľov 

týchto správ, eee, aby, eee sme nepomenovávali ľudí eee, 

eee, tak, že redukujeme ich ľudskú dôstojnosť na nejaký 

symptómový príznak a zmizne tým ľudskosť, ale aby sme tých 

ľudí pomenovávali ako ľudí. 

Čiže, bol by som rád, keby sa neobjavovali formulácie 

ako bezdomovec, alebo žobrák, ale myslím si, že tak ako sa 
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v dvadsiatom prvom storočí patrí, nazývať tých ľudí, ako 

ľudia bez domova, alebo prípadne, neviem, ľudia žobrajúci. 

Môžem poskytnúť presnú formuláciu. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Určite áno. 

Ďakujeme veľmi pekne. 

Pán Jenčík,  

nech sa páči, máte slovo. 

Radovan   J e n č í k , poslanec MsZ: 

Pekne. 

Ja by som chcel otvoriť tému zóny bez pesticídov.  

Už častejšie, alebo teda dlhodobo sa rozprávame na 

túto tému, len zatiaľ som nezachytil žiadny krok, že bys, 

mesto, alebo ktokoľvek nejak, nejakým spôsobom eee vykročil 

v ústrety tejto témy a teda emm, pripravil som si 

uznesenie, ktoré by mohlo byť prvým krokom. 

Eee, myslím si, eee že v tejto veci potrebujeme mať 

jasný postup, a teda plánovanie, informovanosť, a podobne. 
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Čiže, preto, pán primátor, dovolím si prečítať 

uznesenie. 

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta Bratislava 

žiada primátora, aby zabezpečil spracovanie materiálu zóny 

bez pesticídov na prerokovanie v príslušnej komisii 

a následne na prerokovanie v mestskom zastupiteľstve. 

Materiál by mal obsahovať vytypované zóny hlavného 

mesta, kde sa natrvalo upustí od používania chemických 

prostriedkov pesticídov a umelých hnojív s výnimkou 

používania prostriedkov na hubebnie škodlivých hlodavcov. 

To sú rodencitídy.  

Ďalej, ďalej návrh značenia týchto zón.  

A neviem po sebe čítať. 

A variantné riešenie alternatívnej údržby zóny bez 

pesticídov. 

Navrhujem termín najneskôr do 31. 5. 2019.  

Ak ma vážení kolegovia podporia, tak myslím si, že už 

túto sezónu by sme mohli aspoň jednu, dve zóny mať 

a vyskúšať si ako na to a uvidíme čo ďalej. 

Ďakujem pekne. 
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Pani Čahojová,  

nech sa páči. 

Dana   Č a h o j o v á , poslankyňa MsZ: 

Ďakujem veľmi pekne. 

Ja túto iniciatívu, samozrejme, vítam a podporujem.  

Ja by som veľmi pekne poprosila, že by sme uvažovali 

aj o znížení a použitia, alebo redukcii použitia herbicídov 

neselektívnych typu Rondap (Roundup).  

My ako mestská časť, je to síce ťažké, pracné, ale už 

štyri roky nepoužívame Rondap (Roundup) na našich vlastných 

chodníkoch, okrajoch ciest, parkoviskách a podobne. 

Bohužiaľ, naši obyvatelia pravidelne vídajú cisterny, 

teda vídali donedávna firmy, už si nepamätám, či to bola 

EEI alebo tá druhá, ktoré mestské priestory striekali 

bezohľadne aj prícestnú zeleň, zasiahli niekedy aj 

súkromnú, niekedy aj tie črepníky, ktoré sme my vysádzali 

v rámci spolupráce s našimi obyvateľmi. A ku ktoré sa 

dobrovoľne starajú. 
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Takže, ak by sme pristúpili aj k obmedzeniu 

používaniu Rondapu (Roundapu), myslím si, že by to 

obyvatelia Bratislavy, osvietení obyvatelia Bratislavy 

(gong) uvítali. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán Vlačiky,  

nech sa páči, máte slovo. 

Mgr. Martin   V l a č i k y ,  PhD.   poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo. 

Ja chcem povedať, že tiež vítam túto cyk, túto 

iniciatívu kolegu Ječníka, ale je mi trocha ľúto, že toto 

nepredložil na komisii životného prostredia, kam to teda 

patrí, kde sme si to mohli bližšie prebrať a teda poprosím 

ho nabudúce, aby to tak  urobil, lebo doteraz sa na našej 

komisii neukázal, hoci je členom. 

Ďakujem pekne. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Pán Jenčík. 
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Radovan   J e n č í k , poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne. 

Bol som dlhodobo odcestovaný. Čiže, na komisii som 

nebol.  

A a však práve to uznesenie hovorí o tom, aby 

materiál došiel ku nám do komisie.  

Čiže, o to mi išlo, aby najprv tam sme sa o tom 

bavili. A presne, ako pani starostka hovorí, presne o to mi 

išlo. Aby sme do toho potom každý, kto má aký návrh, má 

niekto, každý má nejaké skúsenosti, aby sa tieto všetky 

informácie a skúsenosti dostali do, do návrhu materiálu, 

ktorý potom následne by sa prerokoval v zastupiteľstve. 

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Pokračujeme ďalej. 

Pán Vetrák,  

nech sa páči. 

 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 7. marca 2019  

 462 

Predseda návrhovej komisie 

JUDr. Milan   V e t r á k , PhD., poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo. 

Chcem sa opýtať, chcete aby som prečítal ešte raz ten 

návrh uznesenia? Alebo, alebo stačilo to, čo pred chvíľou 

pán poslanec Jenčík?  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Tak pani Pätoprstá chce, aby som to čítal, tak to 

prečítam. 

Dúfam, že to prečítam. Je to rukou. 

Čiže, budem schvaľovať návrh, návrh uznesenia v tomto 

znení: 

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta Bratislavy 

žiada primátora, aby zabezpečil spracovanie materiálu s 

názvom Zóny bez pesticídov na prerokovanie v príslušnej 

komisii a následne na prerokovanie v mestskom 

zastupiteľstve. 

Materiál by mal obsahovať vytypované zóny hlavného 

mesta Bratislavy, kde sa natrvalo upustí od používania 

chemických postrekov, v zátvorke, pesticídov a umelých 

hnojív. S výnimkou používania prostriedkov na hubenie 

škodlivých hlodavcov, v zátvorke, ako  
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(poznámka: predseda návrhovej komisie sa radí, čo je 

napísané v návrhu uznesenia. 

Aha. 

V zátvorke roden rodencity rodencitídov, tu je 

napísané. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Aha. Tak to opravím. Rodeticídov. 

Návrh značenia týchto zón a variantné riešenia 

alternatívnej údržby s názvom Zóny bez pesticídov v termíne 

do 31. 5. 2019. 

Pán primátor,  

môžte dať hlasovať o tomto návrhu uznesenia. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Prezentujte sa a hlasujte. 

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Uznesenie bolo prijaté. 
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Prítomní tridsaťdva. 

Za tridsaťdva, proti nula, zdržalo sa nula a 

nehlasovalo nula. 

 

(pozn: Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 7.3.2019 

Bod 36-Rôzne-Návrh na vypracovanie materiálu „Zóny bez 
pesticídov“- návrh p. Jenčíka 

 Prítomní: 32 Áno 32 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 0 

Klub Team Vallo:   
L. Antalová Plavúchová ÁNO A. Berka  ÁNO 

M. Brat   M. Debnárová ÁNO 

T. Kratochvílová,I.nám. ÁNO R. Lamoš  ÁNO 

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 

P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič ÁNO M. Vagač ÁNO 

J. Vallo  M. Vetrák ÁNO 

M. Vlačiky ÁNO  
 

Team Bratislava – Zmena z dola (Team BA – ZZ):   
J. Budaj ÁNO G. Ferenčáková   

P. Hochschorner  ÁNO J. Káčer ÁNO 

Ľ. Krajčír  J. Krúpa  ÁNO 

R. Kunst ÁNO A. Ožvaldová  ÁNO 

E. Pätoprstá  ÁNO Z. Zaťovičová  
 

Klub nezávislých poslancov:   
K. Augustinič  M. Chren   

R. Jenčík ÁNO T. Korček  

M. Kuruc  S. Svoreňová ÁNO 

J. Uhler  
 

SaS-OKS_NOVA:   
Z. Aufrichtová  P. Cmorej   

V. Dolinay   G. Grendel ÁNO 

J. Karman ÁNO 
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Naša Bratislava:   
D. Čahojová  ÁNO J. Hrčka ÁNO  

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
 

Nezaradení poslanci:   
J. Buocik ÁNO  P. Pilinský ÁNO 

koniec poznámky)  
 

(poznámka: SCHVÁLENÝ TEXT UZNESENIA MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA: 

Rôzne 

Uznesenie  
zo dňa 07. 02. 2019 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

žiada 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy, 

aby zabezpečil spracovanie materiálu "Zóny bez pesticídov" 

na prerokovanie v príslušnej komisii Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy a následne na 

prerokovanie v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR 

Bratislavy. Materiál by mal obsahovať vytypované zóny 

hlavného mesta SR Bratislavy, kde sa natrvalo upustí od 

používania chemických postrekov (pesticídov) a umelých 

hnojív s výnimkou používania prostriedkov na hubenie 

škodlivých hlodavcov (rodenticídov); návrh značenia týchto 

zón; a variantné riešenie alternatívnej údržby „Zóny bez 

pesticídov“. 

T: 31. 05. 2019 

koniec poznámky) 
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Poďme ďalej. 

Pán Krúpa,  

máte slovo. 

Ing. Jozef   K r ú p a ,  poslanec MsZ: 

Ďakujem veľmi pekne. 

Je otázka, hovorili sme tu o tom chemickom ničení 

buriny a rôznych vecí. Najčistejšie vždycky očistíme niečo, 

keď sa to robí mechanicky.  

Otázka moja smeruje k tomu, požiadali sme, alebo 

žiadali sme o čistenie ciest, respektíve zametanie ulíc 

magistrátnych, spätná väzba bola vraj, že sa to teraz 

neplánuje, ba dokonca, že to bude nejak časovo posunuté. 

Čiže, otázka smerom, kedy začne mesto čistiť svoje 

magistrátne cesty? Teda myslím zametať?  Po, po, i keď 

samozrejme, možno že zima ešte príde.  

A ďalšia otázka týkajúca sa odstraňovanie porúch na 

verejnom osvetlení. 

Stáva sa nám často a nie je to asi len v Záhorskej 

Bystrici, že vypadne osvetlenie, či už je to z dôvodu 
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poveternostných rôznych zvýšených, vieme, že vietor 

v posledných dňoch bol veľmi intenzívny. Tú správu, ktorú 

máme keď hlásime na poruchy a niekedy, že povinnosť 

spoločnosti Siemens, respektíve tej, ktorá má nejakú túto 

poruchu odstrániť je, že do pätnásť dní. Tá informácia ma 

trošičku zaskočila.  

Viem si predstaviť pokiaľ by išlo o jednu, dve lampy, 

ale pokiaľ ide o výpadok elektriky, napríklad, v celej 

nejakej lokalite, kde je sto, dvesto rodinných domov, tak 

tá informácia aby tam dva týždne nesvietilo svetlo v prípa, 

alebo to trvanie odstraňovanie poruchy by takto dlho 

trvalo, sa mi zdá nie úplne fajn.  

Čiže, prvá otázka. Kedy začne mesto a či je to možné 

v dohľadnej dobe čakať zametanie ulíc?  

A druhá vec, či je možné zabezpečiť, aby či Siemens, 

alebo nie, v lokalitách, ktoré sú väčšie, alebo naozaj, že 

jedná sa o väčšiu výpadok svetla, aby dokázali operatívne 

zo dňa na deň riešiť tieto veci, respektíve dať relevantnú 

informáciu o tom, kedy to osvetlenie bude sfunkčné. 

Ďakujem pekne. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 
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Pán Košťál má slovo. 

Mgr. Ctibor   K o š ť á l ,   riaditeľ magistrátu: 

Áno. Chcem teda odpovedať na pána starostu.  

K tomu čisteniu ulíc.  

Tak, teraz nám končí zimná, teda pohotovosť, zimná 

pohotovosť. Myslím že o dva alebo tri dni. A následne sme 

dohodnutí, že do 15. apríla viacmenej budú tie služby 

využívané, že sa začne čistiť viac teda ulice, keďže už 

nemá snežiť. Aspoň taká je dlhodobá predpoveď. A teda 

dúfam, že na konci marca nás u, nás už sneh neprekvapí. 

Na následne takisto ste možno zachytili v médiách 

informáciu, že teraz prebieha súťaž na letné aj zimné 

čistenie, respektíve letnú a zimnú údržbu, ktorá by mala 

byť vysúťažená do 15. 4. a potom samozrejme už by sme 

nabehli na, na operačný prá, plán, ktorý proste by už sa 

venoval práve čisteniu ulíc a chodníkov.  

Čiže, teraz v tom krátkom období medzi pätnástym 

štvrtým a teda ukončením tejto zimnej pohotovosti, je, sa 

rokuje a (gong) respektíve sa rieši (poznámka: hovor mimo 

mikrofón) 
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Pán Vagač,  

máte slovo. 

Ing. Matej   V a g a č ,    poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Pán primátor,  

chcel by som vás poprosiť, na poslednom 

zastupiteľstve sme odsúhlasili uznesenie, ktoré hovorí, aby 

sa uverejňovali žiadosti o záväzné stanoviská a záväzné 

stanoviská. 

V informačnom materiály bolo zdôvodnenie, že nie je 

to možné splniť, vy ste nepodpísali takéto uznesenie a je 

tu jeden dôvod, ako džídípíár (GDPR), teda ochrana osobných 

údajov. 

Priznám sa ale, že nemôžem s tým súhlasiť a skúsim to 

teraz vysvetliť a poprosiť o, o také iný právny pohľad.  

Ide o to, že my sme tu na ochranu verejného záujmu 

a záujmu občanov, aj, aj odbornej, aj občianskej 

verejnosti.  
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Keď niekto podáva žiadosť o záväzné stanovisko, to 

znamená, že ten človek proste chce v tom danom územi niečo 

stavať, alebo niečo zmeniť, alebo vyrúbať strom, alebo 

proste, hocijaký oznam, a práve preto, že sme tu, ale na, 

aj na to je tento úrad, aby chránil verejný záujem.  

Ak my to ale nebudeme zverejňovať, tak my to vlastne 

nevieme, že sa tam niečo ide také konať,  ani občania sa 

nemôžu o tom dozvedieť, ani sa nemôžu brániť.  

Teda ak to nezverejníme, tak, tak sa to nikto 

nedozvie a a niekto niekde rozhodne a a potom, potom už 

spätne sa nedá k tomu dostať. 

Tuto v tomto zdôvodnení je napísané, práveže to, že 

tie sekundárne údaje sú parcelné čísla, z ktorých je možné 

cez kataster por portál sa doz dovedieť to meno, alebo ten 

osobný údaj, ale na to chcem poukázať, že, že katastrálne 

údaje sú verejné.  

To  znamená, že, že každé parcelné číslo má svojho 

vlastníka a na tom nie je čo ochraňovať, lebo to je vo 

verejnom záujme, že vieme, kto je náš sused a každý z nás 

si to môže pozrieť.  

To znamená, že ak niekto podáva žiadosť o záväzné 

stanovisko, tak on sa sám vlastne uschopňuje, že dáva, dáva 
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na verejnosti, že ja tu chcem niečo stavať. Alebo niekto 

požiada o výrub. 

Takže, a ak sa o tom nebudeme môcť dozvedieť, nemôžme 

chrániť ani sa k tomu. A a pri tom môžme byť ako dotknuté 

osoby. Je to povedzme nejakej veľký developerský projekt, 

ako sa o tom máme my dozvedieť, ak to nebude zverejnené? 

To znamená, platí to slovenské porekadlo, že tam kde 

niet žalobcu, niet sudcu, tak my, je našou povinnosťou, aby 

sme tie veci zverejňovali, aby občania a verejnosť vedela, 

kde sa čo chystá, kde sa čo bude robiť.  

To je pri EIe, to je pri, teda, posudzovanie vplyvov 

na životné prostredie, to je pri výrubových konaniach, to 

je pri záväzných stanoviskách. 

Čiže, prosím, aby ste sa pozreli na to zdôvodne 

nanovo a skúsili sme hľadať spôsob, aby sa k tomu verejnosť 

dostala. Ide nám naozaj o to, aby, aby tá verejná kontrola 

mohla byť.  

Lebo potom, lebo cez dvestojedenástku keď si to 

vypýtam, tak to musím dostať. Lebo zase zákon o o slobodnom 

prístupe k informáciám, aj tak mi to vydá vlastne 

magistrát. Ale pokiaľ ja tú informáciu nemám prvotnú, že 

tie žiadosti, tak sa neviem ani spýtať.  
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Čiže, v tomto vás poprosím, keby sme mohli nájsť 

nejaký, nejaký konzens.  

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ako konsens v tom, že čím viac informácií má 

verejnosť, je to lepšie, to máme.  

A bude reagovať, určite poprosíme naše právne 

oddelenie nech zareaguje, lebo na ich popud sa to nehýbalo 

ďalej.  

A da, zatiaľ dám slovo pánovi Vetrákovi. 

Predseda návrhovej komisie 

JUDr. Milan   V e t r á k , PhD., poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne. 

Eee, ja by som teda nie k tomu, čo bolo povedané, ale 

nemám ako inak procedurálny návrh uplatniť.  

Len sa zamýšľam nad tým, že máme šestnásť desať a my 

sme vlastne tých občanov medzitým presunuli na štvrtú. 

A máme ešte pred sebou pár poslancov prihlásených, že to sa 

nám môže natiahnuť o ďalšiu polhodinu. Tak dávam 

procedurálny návrh, že by sme prerušili tento bod rokovania 
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a vypočuli si občanov a potom sa vrátili do bodu Rôzne. Ale 

samozrejme, to závisí od toho, ako to poslanci odsúhlasia.  

Je to procedurálny návrh, o ktorom by sa malo Budeme 

hlasovať  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ja, ja  

Predseda návrhovej komisie 

JUDr. Milan   V e t r á k , PhD., poslanec MsZ: 

bez diskusie. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

ja navrhujem, aby sme ukončili túto vec, džídípíár 

(GDPR) a hneď potom zavoláme poslancov. Občanov. Pardon.  

To znamená, že  

Predseda návrhovej komisie 

JUDr. Milan   V e t r á k , PhD., poslanec MsZ: 

Že dokončiť tento bod Rôzne. 
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Nie. Dokončí iba aspoň tento bod, ktorý  

Predseda návrhovej komisie 

JUDr. Milan   V e t r á k , PhD., poslanec MsZ: 

Ako áno. Áno.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ktorý pán poslanec Vagač. 

Predseda návrhovej komisie 

JUDr. Milan   V e t r á k , PhD., poslanec MsZ: 

Po tomto, po tomto, po tomto príspevku. Áno. Tak som 

to myslel. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre.  

Predseda návrhovej komisie 

JUDr. Milan   V e t r á k , PhD., poslanec MsZ: 

Len mali by sme si to od odsúhlasiť, lebo to bol 

procedurálny predtým, tak. 
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Okej.  

Môžme si teda. 

Predseda návrhovej komisie 

JUDr. Milan   V e t r á k , PhD., poslanec MsZ: 

Tak môžte dať hlasovať o tomto procedurálnom. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Tak dávam ohla hlasovať o tom, že po bode Rôzne, 

ktorý je,  

Predseda návrhovej komisie 

JUDr. Milan   V e t r á k , PhD., poslanec MsZ: 

po tomto (poznámka: nezrozumiteľné slovo) 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

po tomto diskusnom príspevku pána Vagača v bode 

Rôzne, zavoláme a vypočujeme zástupcov občanov. 

Prosím vás, hlasujte o tom. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 
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Čo to? 

(poznámka: vrava v rokovacej sále) 

Takže, elektronicky ideme, dobre. 

Takže, ešte raz vás poprosím, hlasujme elektronicky 

o tom istom, čo som sa spýtal predtým.  

(Prezentácia a hlasovanie.) 

Ďakujem pekne. 

Uznesenie bolo prijaté. 

Prítomných je tridsaťjedna. 

Hlasovalo tridsaťjedna, proti bolo nula, zdržalo sa 

nula a nehlasovalo nula. 

To znamená, že ideme dokončiť k tomuto bodu pána 

poslanca Vagača, hej? Dobre to chápem.  

 

(pozn: Hlasovanie–výstup z hlasovacieho zariadenia 7.3.2019 

Bod 35-Rôzne-procedurálny návrh p. Vetráka, Vystúpenie 
občanov 

 Prítomní: 31 Áno 31 Nie: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasovali: 0 

Klub Team Vallo:   
L. Antalová Plavúchová ÁNO A. Berka  ÁNO 

M. Brat   M. Debnárová ÁNO 

T. Kratochvílová,I.nám. ÁNO R. Lamoš  ÁNO 

J. Mrva ÁNO  T. Palkovič  ÁNO 

J. Poláčiková  ÁNO I. Polakovič  ÁNO 
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P. Strapák ÁNO L. Štasselová,nám. ÁNO 

R. Tešovič ÁNO M. Vagač ÁNO 

J. Vallo ÁNO M. Vetrák ÁNO 

M. Vlačiky ÁNO  
 

Team Bratislava – Zmena z dola (Team BA – ZZ):   
J. Budaj ÁNO G. Ferenčáková  ÁNO 

P. Hochschorner  ÁNO J. Káčer ÁNO 

Ľ. Krajčír  J. Krúpa  ÁNO 

R. Kunst ÁNO A. Ožvaldová  ÁNO 

E. Pätoprstá   Z. Zaťovičová  
 

Klub nezávislých poslancov:   
K. Augustinič  M. Chren   

R. Jenčík ÁNO T. Korček  

M. Kuruc  S. Svoreňová  

J. Uhler  
 

SaS-OKS_NOVA:   
Z. Aufrichtová  P. Cmorej   

V. Dolinay   G. Grendel ÁNO 

J. Karman ÁNO 
 

Naša Bratislava:   
D. Čahojová   J. Hrčka ÁNO  

P. Lenč ÁNO B. Záhradník ÁNO  
 

Nezaradení poslanci:   
J. Buocik ÁNO  P. Pilinský ÁNO 

koniec poznámky)  
 

 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

To znamená, že pán poslanec Palkovič, vy idete 

diskutovať k tomuto bodu, hej?  
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Mgr. Tomáš   P a l k o v i č ,  poslanec MsZ: 

Áno, ale už je to bezpredmetné. Ja som mal identický 

návrh. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre. 

Pani Čahojová. 

Dana   Č a h o j o v á , poslankyňa MsZ: 

Pardon, ja som sa len. 

Ďakujem. 

Chcela spýtať, že či platí teda, že mestské časti 

budú informované ako úrady o podaných žiadostiach. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Áno. Samozrejme, aby sme si to teda povedali, že tá 

kontrola toho kedy naše mestské časti budú vedieť o čo ide, 

bude dvojitá. Tam bude okamžite keď príde k nám požiadavka 

na záväzné stanovisko, pôjde listom upozornenie na tento 

fakt, že vo vašej mestskej časti sa niečo chystá. 

V mestskej časti.  
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A takisto na veľké kontroverzné, alebo aj malé 

kontroverzné, alebo príliš veľké projekty bude mmm, na MIBe 

bude komisia pre tvorbu mesta, kde bude vždycky pozývaný 

jeden lietajúci člen práve zástupca úradu v tej mestskej 

časti, kde sa, kde sa stavia. Ale o o to bude o stavbách. 

Takže, to samozrejme, platí. A, a to sa, to sa bude 

diať.  

Ďakujem pekne. 

 

(poznámka: prerušený bod rokovania číslo 35 Rôzne) 

 

 

BOD 35A VYSTÚPENIE OBČANOV O 16.00 H 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

To znamená, že myslím si, že sme teraz prejsť 

k k tomu, aby sme vypočuli o, zástupcov občanov. 

Takže, nech sa páči. 
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Občan   Tadeus   P a t l e v i č :  

Dobrý deň prajem. 

Vážený pán primátor, vážené poslankyne, vážení 

poslanci, 

mnohí si ma už pamätáte, tí čo si ma nepamätajú 

z minulého mesiaca, volám sa Tadeus Patlevič, som predseda 

Občianskeho združenia Právo na bývanie, ktoré zastrešuje 

nájomníkov reštitovaných, privatizovaných bytov, ktorí sú 

zatiaľ ešte stále obyvateľmi Starého Mesta, aj keď už dva 

roky nemali byť.  

Na úvod skúsim vyjadriť k tomu vystúpeniu verejnosti 

dnešnému. Ja verím, že do budúcna to bude vždycky bývať 

o šestnástej, aby človek nemusel prísť na tretiu, potom na 

štvrtú, potom nakoniec to je šestnásť dvadsať. Ale verím, 

že tentokrát to boli chaosy. Dúfam, že do budúcna to bude 

naozaj o tej štvrtej. Pre tých občanov je to naozaj tak 

najlepšie, ako to bývalo vždycky.  

A teraz skúsim k samotnej tej téme. 

Možno ste včera v správach ertévees (RTVS) postrehli, 

predvčerom Európsky súd pre ľudské práva opäť rozhodol 

v spore vlastníkov so štátom ohľadne toho, že si nemôžu 

uplatňovať svoje právo vlastníctva na nehnuteľnostiach, 

ktoré vlastnili, bola tam spomenutá celková suma štrnásť 

miliónov korún, ktoré, eee, pardon, eur, ktoré to už stálo.  
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Pani Pirošková, ktorá zastupuje Slovenskú republiku, 

konštatovala, že je to fajn, lebo to mohlo byť až 

dvadsaťšesť a že vlastne je to v poriadku, že to bolo na 

súde. Ja si nemyslím, že je to v poriadku.  

Dvadsaťpäť rokov sa problém nerieši, ľudia akurát mrú 

a už to stálo štrnásť miliónov štát a neviem koľko miliónov 

to stálo a ešte bude stáť mesto.  

Čo ma v tom prekvapilo je, že, v tom rozsudku, keď 

som si ho čítal v tej angličtine dosť komplikovanej 

právnickej, bolo uvedené, že ide o vla, pôvodných 

vlastníkov, ktorí boli, ktorým boli ubrané práva tým, že 

nemohli tieto nehnuteľnosti nikomu inému predať, ani nikomu 

inému prenajať. Zaujímavé, že sú tam rôzne firmy a rôzni 

vlastníci, ktorí pôvodní rozhodne nie sú, ale súd to asi 

nezaujímalo, takisto ani zástupca, ktorého, ktorý bránil 

Slovensko to nezaujímalo.  

Druhá vec, čo ma tam prekvapila, sú tam byty, za 

ktoré súd prikázal Slovenskej republike zaplatiť, ktoré sú 

očividne niekoľko rokov, možno už desať rokov ne, na 

hranici obyvateľnosti, tak to nazvem slušne. A divím sa, že 

Slovensko za takéto byty musí platiť. A dúfam, že mesto za 

takéto byty vlastníkom neplatí a že naozaj všetky byty 

skontrolovalo. 
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A sú tam aj také byty, za ktoré európsky súd prikázal 

platiť a na mesto asi žiadne žiadosti neprišli.  

Takže, toto je vec, ktorá ma dosť zaujala, takže 

dúfam, že mesto si dáva pozor na svoje prostriedky.  

Neviem či sa za posledný mesiac stalo niečo nové, 

každopádne chceme tu mať a budeme mať členskú schôdzu 

v tejto miestnosti 1. apríla, to nie je prvoaprílový žart, 

to je realita, na ktorú aj takto pána primátora aj pani 

viceprimátorku pozývam aj takto verejne. Pošlem im 

samozrejme pozvánku aj normálne.  

Ktorý z poslancov by sa chceli zúčastniť a povedať 

nám nejakú novinku, alebo niečo nové, čo môžme čakať, veľmi 

radi ich privítame.  

A ešte by som sa chcel, keď mám kúsok času, vyjadriť 

aj k inému bývaniu nájomnému, a to je nájomné bývanie pre 

ostatné marginalizované skupiny.  

Dneska som sa zúčastnil jedného okrúhleho stola. 

Padali tam rôzne názory a naozaj nájomné bývanie je 

v Bratislave veľký problém. Ministerstvo dopravy má nejaké 

prostriedky, ktoré by sa dali na to použiť, treba len nájsť 

vhodné lokality, kde sa bude stavať. 

Čiže, naozaj, Bratislava by mala stavať, stavať, 

stavať, nie len náhradné byty, ale aj nájomné byty. Ja 
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verím, že naozaj sa to bude diať a že tí ľudia, ktorí 

nemajú na to, aby si platili drahé komerčné bývanie, nájdu 

si nejaké miesto, aby v tej Bratislave mohli naozaj ľudsky 

bývať a aby to bývanie bolo pre nich dostupné.  

Ďakujem pekne. (gong) 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pán Patlevič,  

ďakujem veľmi pekne. 

Ja vám iba poviem, že 1. apríla môžem odprezentovať 

práve u vás nejaké prvé kroky, alebo prvé, nie že prvé 

kroky, ale kroky, ktoré chceme urobiť v náhradnom aj 

v nájomnom bývaní. Na ktorom pracujeme pod vedením aj pani 

viceprimátorky Štasselovej.  

Občan   Tadeus   P a t l e v i č :  

Viem o tom, a budem veľmi rád, keď nám to 

prezentujete. 

Ak by ste chceli medzitým ešte nejaké osobne 

stretnutie, také na takej individuálne báze, rád sa s vami 

stretnem.  
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Áno. Toto platí. A to sa, do dovtedy sa asi 

stretneme. 

Občan   Tadeus   P a t l e v i č :  

Ďakujem pekne. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Nech sa páči, pozývam pána Ďurčiho. 

Občan Marián   Ď u r č i :  

Dobrý de, dobrý deň prajem všetkým.  

V prvom rade, pán primátor, chcel by som vás požiadať 

o možnosť predĺženia môjho diskusného príspevku. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Hneď sa spýtam nášho organizačného?  

Občan Marián   Ď u r č i :  

Je to v zmysle rokovacieho poriadku. 
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Áno?  

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Či, bohužiaľ. V rámci nášho organizačného poriadku 

máte tri minúty a neni možné to predĺžiť.  

Občan Marián   Ď u r č i :  

(poznámka: zasmiatie) 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ospravedlňujem sa. 

Občan Marián   Ď u r č i :  

No dobre.  

Budem sa snažiť byť stručný.  

Minule ma pán poslanec Uhler obvinil, že klamem 

a odkedy som bol vyhodený z magistrátu, škodím.  

To, že klame pán poslanec Uhler, je pravda. Pretože 

sa nezúčastnil rokovania u pani viceprimátorky ohľadne 

Mosta esenpé (Most SNP), kde by bol od profesora Tesára 
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počul, aký je skutkový stav Mosta esenpé (Most SNP). A ako 

to, že ho nepozval?  

Pán poslanec Uhler si myslí, že keď má dva tituly, že 

je odborník na všetko. No bohužiaľ, nie je to tak. Ja 

v cestnom hospodárstve pracujem tridsaťtri rokov. Prešiel 

som od lamborantíka až po zástupcu vedúceho oddelenia. 

Cestnému hospodárstvu rozumiem tak, asi málokto 

v Bratislave.  

A vyprosím si, môže byť poslanec neviemaký, aby takto 

urážal a dehonestoval ľudí. On je tu v prvom rade pre ľudí 

a nie ľudia pre neho.  

Pán poslanec Uhler cestnému hospodárstvu rozumie asi 

tak, ako ja kozmonautike. Keď niečomu nerozumiem, som 

ticho.  

Jeho vystúpenie považujem za neadekvátne a úbohé.  

A to, čo predniesol na moju osobu, považujem ako 

znôšku poloprávd a klamstiev na moju osobu.  

Ospravedlnenie od neho neočakávam, lebo to, čo 

predviedol ma vedie k názoru, že pán poslanec Uhler 

nedisponuje atribútmi slušnosti, korektnosti, uznania 

názoru iného, kde uznáva len a len svoje názory.  
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Pán profesor Tesár jasne poukázal na nedostatky, 

ktoré sa stali pri rekonštrukcii mosta.  

Pán profesor Tesár je mostárskou kapacitou európskeho 

významu. Tento chlap posudzoval príčiny pádu mosta 

v Janove. Zúčastňuje sa posudzovania mostných objektov 

v Nemecku, v Rakúsku, v Česku.  

Takže pán profesor Tesár nemá žiaden záujem, a tobôž 

už profesionálny, aby škodil, alebo zavádzal. On 

z profesionálnej cti sa snažil iba upozorniť na nedostatky 

a veci, ktoré môžu nastať. A tie, ktoré sa dejú aj 

v súčasnosti pri oprave chodníkov.  

To, že pán Brlík bude tam premietať filmík 

a nepreštuduje si podstatu, nenájde projekt skutočného 

vyhotovenia, to je už vecou jeho. Ale jednoducho, toto si 

nemôže dovoliť aj keď je poslanec aj s dvomi titulmi.  

A k vyhodeniu. 

Keď SMER a odpadlíci z politických (gong) strán. 

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 7. marca 2019  

 488 

Asi vieme kam ste smerovali. To znamená, že áno. Pán 

Tesár je vysúťažený, aby robil prehliadku mosta, mostov 

bratislavských, takže aj ju bude robiť.  

A ešte do dvoch týždňov sa zíde aj tá úplne nestranná 

komisia bez pána Brliťa, bez pána Tesára, aby posúdila po, 

most, respektíve, aby posúdila Most esenpé (Most SNP), do 

dvoch týžňov ju bude vytvorená. Tak.  

Ďakujem pekne. 

Poprosím tretiu zástupkyňu občanov dneska.  

Nech sa páči, pani Ondrejičková Viera.  

Občianka   Viere    O n r e j í č k o v á :  

Dobrý deň prajem. Pozdravujem vás. 

Keďže tu väčšina je nových, ja síce už som tu štyri 

roky nebola, tie roky predchádzajúce to bolo o ničom, ale 

dúfam, že teda už teraz sa občan naozaj aj dočká. 

No Janko,  

ty si ako, hej? Tribún. Ty tu musíš byť, veď kde, ako 

by si mohol chýbať?  

Takže, pozdravujem vás.  
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A nedohodla som sa s predchádzajúcimi, ale skutočne 

idem v podobnej téme. Nájomné bývanie a predovšetkým mi ide 

o nájomné bývanie v dome na Rezedovej 3. 

Takže, podľa občianskeho zákonníka je tu 

charakterizované, že bývanie je jedna, ja zle vidím, veľmi 

zle, takže si to s pamäti musím vyloviť, je jedna zo 

základných ľudských potrieb.  

Že ovšem potom tí naši zákonotvorcovia v národnej 

rade a kdekade z toho urobia guláš, nuž to už, to už, čo už 

s tým, hej? Ono netreba zase ovládať, aj keď zákon je norma 

direktívna, len čísla zákonov, ale aj myšlienku zákona. Aj 

toho sa treba chytiť.  

A ja teda si dovolím prejsť ku konkrétnej veci. Ešte 

prečítam z dôvodovej správy magistrátu z roku 2012. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Položte si to tam, bez problémov. 

Občianka   Viere    O n r e j í č k o v á :  

Tu je veta 
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Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Nech sa páči.  

Občianka   Viere    O n r e j í č k o v á :  

Áno. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Aby ste mohli. 

Ďakujem veľmi pekne, pán poslanec.  

Občianka   Viere    O n r e j í č k o v á :  

Veta, hej.  

Do roku 2006 bol dom zverený do správy Mestskej časti 

Bratislava-Ružinov. A v tomto období boli uzatvárané aj 

zmluvy na dobu neurčitú. V súčasnosti sa už zmluvy na dobu 

určitú, teda určitú, zopakujem, neuzatvárajú.  

To bolo v roku 2012. 

Ja som v tom čase bola na invalidnom vozíčku. Trápila 

som sa dva roky s rakovinou. Takže, až v dvetísštrnásť som 

požiadala, pretože ja som mala uzatvorenú práve na dobu 

určitú. Keďže to bývanie je dosť komplikované a tak ďalej, 

potrebovala som sa nejak dostať z tadiaľ a riešiť si to, 
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tak som požiadala o buď o výmenu, pretože ten dom to je 

dosť chúlostivá záležitosť, to nebudeme rozoberať, alebo 

aspoň na dobu neurčitú, aby som si mohla prípadne aspoň 

prerobiť kúpeľňu, lebo ja už sa žiaľ, s vaňou mám problémy, 

tak treba tam urobiť sprchu a tak ďalej, tak ale zase 

zainvestovávať nebudem do do niečoho, čo nakoniec mi príde 

mies, na základe požiadavky o predĺženie nájmu tri roky 

mlčil, mlčalo minulé zastupiteľstvo, tri roky neodpovedalo 

na moju žiadosť a potom zrazu prišla mi odpoveď, že teda 

rušia, z ničoho nič zruší (gong) úradník  

Už je koniec, hej? Už 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Pani Ondrejíčková, nechcem ísť proti rokovaciemu 

poriadku, ale počkajte na mňa aj, aj, aj s a vyp 

dovypočúvam si vás potom.  

Občianka   Viere    O n r e j í č k o v á :  

Áno. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre?  

My o chvíľu budeme  
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Občianka   Viere    O n r e j í č k o v á :  

Len to chcem, že v zmysle, v zmysle vézetenka (VZN) 

číslo jedna z dvetisícšiesteho má možnosť zastupiteľstvo aj 

vy, pán primátor, meniť túto (gong) dobu určitú na dobu 

neučitú. 

Takže vlastne len to zmysle zákona  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre. 

Občianka   Viere    O n r e j í č k o v á :  

som chcela. 

Ďakujem. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Po (poznámka: nezrozumiteľné slovo), pán Szabo, 

skúste si to dovypočuť s pani Ondrejičkovou, aby sme 

porozumeli, o čo ide. 

Ďakujem pekne. 

Okej. 
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To boli traja zástupcovia občanov.  

Ďakujeme veľmi pekne. 

To, čo ste povedali si zapisujeme, zaznamenávame, 

berieme to vážne. 

 

 

BOD 35 RÔZNE – POKRAČOVANIE. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Na nasleduje náš bod Rôzne a slovo má pán Budaj. 

Ján   B u d a j ,    poslanec MsZ: 

Ďakujem, pán primátor. 

Veľmi praktická vec. 

Predpokladám, že ste to urobili, ale chcem, ak ste to 

neurobili vás k tomu vyzvať, je treba mestským podnikom 

a teraz mám konkrétne na mysli bévéesku (BVS) odoslať list, 

ktorým ich zaviažete menom akcionára, ste tam väčšinový 

akcionár, aj keď nie jediný, aby nekonali vo veci záväzkov, 

alebo vytvárania dokonca, preberania nových úverov.  
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Béveeska (BVS) nemá finančný plán na tento rok a to 

môže otvárať ruky k rôznym operáciám a záväzkom, 

objednávkam, ktoré zaťažia budúci menežment (manažment) 

viac, než by mali. 

Čiže, tak povediac svietiť a kúriť a nič viac.  

Takýto list nemusí mať úplne dokonalú váhu, ale ako 

štatutár mesta vplyv na to máte a hlavne politická 

zodpovednosť v prípade, že by ste nekonali, by potom visela 

nad nami.  

V každom prípade vás na to chcem upozorniť.  

Mám odtiaľ avíz a proste nejaké informácie, že takéto 

záväzky sa tam mohli vyskytnúť.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Ja iba možno dodám, že v momente keď sme sa dostali 

k vedeniu mesta, tak podobný list išiel do viacerých 

organizácií. Teraz čakáme na valné zhromaždenie, aby sa 

naši na nami zastupiteľstvom nominovaní členovia 

predstavenstva stali aj ozajstnými členmi predstavenstva. 

Ďakujem. Ale skontrolujeme to, pozrieme to.  
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Pán Buocik,  

nech sa páči. 

Mgr. Ján   B u o c i k , poslanec MsZ: 

Ďakujem pekne. 

Pán primátor, dámy a páni,  

aktuálne teda magistrát pripravuje rozpočet, rozpočet 

mesta na rok 2018. 

Ja v tejto súvislosti sa chcem opýtať a požiadať vás, 

pán primátor, podobne ako kolega Gábor Grendel, ktorý som 

nestihol interpeláciu, ale túto interpeláciu, teda, 

samozrejme, písomne podám. 

Chcem požiadať magistrát o informáciu aký je ročný 

príjem hlavného mesta a jeho rozpočtových a príspevkových 

organizácií, vrátane obchodných spoločností so 

stopercentnou majetkovou účasťou mesta s nájmu pozemkov pod 

reklamnými zariadeniami.  

Túto informáciu, prosím, predložiť v prehľade 

platných nájomných zmlúv v rozsahu nájomca a termín 

uzavretia zmluvy, cena nájmu za meter štvorcový ročne, 

dĺžka trvania zmluvy, miesto nájmu, ulica, výmera nájmu.  

Ja viem aj z vašich doterajších vyjadrení, pán 

primátor, že ten vizuálny smog, ktorý je na uliciach je, 
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teda, niečo, s čím vy nesúhlasíte. V tomto máme úplne 

identický názor. Mňa tá informácia zaujíma pred prípravou 

rozpočtu práve preto, aby sme mali jasne kvantifikované aká 

suma príjmov to je do rozpočtu hlavného mesta a súčasne, 

aká je to suma príjmov do jednotlivých rozpočtových 

a príspevkových organizácií. 

To znamená, napríklad, aj eee organizácií, ktoré sú, 

ja neviem, MARIANUM môže prenajímať nejaké pozemky pod, pod 

bilbordami (bilboardmi). To isté sa môže týkať nejakých 

základných umeleckých škôl. Eee určite takáto situácia 

nastáva aj v jednotlivých eee obchodných spoločnostiach, či 

je to dopravný podnik alebo OLO.  

Ja som zámerne uviedol, teda, tie, ktoré, kde je 

mesto stopercentným akcionárom, pretože v prípade, 

napríklad, béveesky (BVS), to môže na, môže narážať aj na 

to stanovisko iných akcionárov. 

A myslím si, že je dobré, aby sme takúto informáciu, 

ako všetci poslanci mali na stole, aby sme s ňou vedeli, 

pracovať práve vo vzťahu k tomu, kde to mesto, možno, bude 

musieť ubrať vtedy, keď sa rozhodneme, keď sa rozhodneme 

takéto nájomné vzťahy ukončiť. A budeme vedieť aká je teda 

suma, o ktorú prídeme, a nie len vo vzťahu k mestu, ale aj 

vo vzťahu k tým rozpočtovým a príspevkovým organizáciám. 

Ďakujem pekne. 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 7. marca 2019  

 497 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Sme asi na konci. 

Pán Vetrák, eee, máte tam stopku, ale  

Predseda návrhovej komisie 

JUDr. Milan   V e t r á k , PhD., poslanec MsZ: 

Ďakujem za slovo. 

Ja len na vysvetlenie. 

Ja som bol riadne prihlásený, len tým, že som hovoril 

k uzneseniu pána poslanca Jenčíka ako návrhová komisia, tak 

sa to omylom zrušilo a tým pádom ja už sa neviem potom, 

nedá sa to opraviť inak ako takto, že sa prihlásim. Som tam 

červený a pán primátor vlastne ma vráti do hry, lebo bol 

som riadne prihlásený. 

Že aby ste si to nevysvetľovali zle, že idem teraz 

nejako mimo poradia. 

Nebudem predkladať žiadne uznesenie, to na úvod, 

takže tí, ktorí by chceli odísť, tak aby vedeli. Ale chcem 

sa dotknúť dvoch vecí. 

Jedny sú, jedna vec je majetkové priznania, ktoré sa 

nám blížia zase, máme termín 31. marca. 
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A druhá vec je, som sa chcel spýtať k jednému 

materiálu, ktorý síce bol prerokovaný na komisii, 

predpokladám územného plánu, to je tá príprava nového 

územného plánu, ale keďže nie som členom komisie, tak 

niektoré veci sa spýtam tuná na zastupiteľstve. 

Začnem tými majetkovými priznaniami. 

Ja som už posielal v mene komisie imejl (email), aby 

ste mali tie základné informácie. My ešte budeme mať 

v pondelok zasadnutie komisie, kde sa budeme zaoberať 

napríklad tým, eee, keďže daňové priznania sa budú 

najnovšie podávať elektronicky, tí ktorí ste si to už 

vyskúšali tak viete, že vlastne z toho systému vám to síce 

nejaký papier vyhodí, ale ten papier nemá žiadnu pečiatku, 

žiadne potvrdenie, takže budeme, budeme riešiť na komisii 

v pondelok, že či bude stačiť ten neopečiatkovaný papier, 

ktorý si inak môže ktokoľvek vyrobiť. Je to trošičku 

nedokonalosť toho systému, ktorý vymyslela tá finančná 

správa.  

Budem, takže dám vám vedieť ešte v samostatnom mejli 

(maili), či to bude stačiť, lebo inak by sme si museli 

všetci žiadať daňový úrad o potvrdenie o podaňom daňovom 

priznaní, čo, čo by bolo administratívne náročnejšie. 

Takže, k tomu ešte dám vedieť. 
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V každom prípade niektorí možno budete mať problém 

s vypĺňaním toho majetkového priznania. Ak by sa to stalo, 

ja aj v minulosti som ochotný pomôcť. Kľudne sa mi ozvite. 

S niektorými z vás som si aj sadol, sme to prešli. Nie je 

problém.  

Teda, aby ste vedeli, že ja sa nejako neteším tomu, 

že potom musím sem prichádzať s tým materiálom (poznámka: 

nezrozumiteľné slovo) komisie o pokutovaní, o začatí 

konania, tak radšej ak máte nejakú pochybnosť, neistotu, 

tak sa kľudne obráťte, aby sme tých konaní mali čo 

najmenej. 

No a teda ak by som náhodou prekročil čas, tak 

poprosím o predĺženie. 

Ja som pred časom ešte sa snažil s vami viacerými 

dohodnúť aj na materiáli, ktorý by, na materiáli, ktorý by 

znamenal, že by sme si dobrovoľne zverejňovali majetkové 

priznania. Ale vzhľadom na to, že už bola medzičasom 

schválená novela ústavného zákona v parlamente, tak s týmto 

materiálom o dobrovoľnom zverejňovaní majetkových priznaní 

naša komisia nepríde, pretože od budúceho roka sa budú 

majetkové priznania zverejňovať povinne aj v komunále. 

To, to bolo schválené v parlamente. Bud bude to 

rozšírenejšia forma, bude tam viacej informácií dokonca ako 
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doteraz. Budú prikázané formuláre priamo zo zákona, už dnes 

si ich môžete nájsť a pozrieť.  

Čiže, nemá zmysel, aby sme nosili my nejaký materiál 

tento rok, už bude od budúceho roka platiť ústavný zákon. 

No a teda toľko k tým majetkovým priznaniam.  

A ešte bolo, vlastne jednu informáciu, ktorú, ktorá 

sa nám stala teraz na komisii. 

Mali sme viaceré také prípady, že niektorí z vás, 

ktorí niečo nemajú, alebo nevykonávajú nejakú funkciu, tak 

v tom majetkovom priznaní neuvedú nič. Tam vám odporúčam, 

aby ste to vyslovene napísali, že nemám, nevykonávam, lebo 

potom, teda my, my si môžme myslieť, že to tak myslíte, ale 

asi by to nemalo byť tak založené na tom, že si myslíme, že 

si myslíte.  

Takže, radšej to tam napíšte, aby to bolo jasné, že 

niečo nemáte, (gong) že nevykonávate. 

No a to je teda tá prvá téma. 

A k tomu územnému plánu sa chcem spýtať.  

Je tu určité kvantum informácií, ktoré sú zaujímavé. 

Ja som, nenašiel som tam ale napríklad informáciu, že akým 

spôsobom sa bude zapracovávať (gong) do tohto nového 

územného plánu tie uznesenia mestského zastupiteľstva, 
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ktoré boli poprijímané v minulých rokoch a ktoré sa týkali 

územného plánu. 

Teda, že sa majú robiť zmeny, dodatky. To je tiež 

forma, ako by sa to dalo urobiť. Alebo prípadne, že by sa 

to zapracovalo do takéhoto nového územného plánu.  

Boli tu schválené viaceré uznesenia, ktoré hovorili 

o konkrétnych lokalitách, konkrétnych pozemkoch, aby sa 

napríklad preklasifikovali.  

Čiže, nemusím mať odpoveď teraz, len bolo by dobré sa 

nad tým zamyslieť, že ako by sme chceli zapracovať tie 

uznesenia, platné uznesenia mestského zastupiteľstva. 

A ďalšia vec je tá, že sú tu rôzne údaje v akom je čo 

stave, ale možno by bolo dobré, aby sme orientačne vedeli, 

že kedy asi sa počíta s tým, že by taký nový územný plán 

bol predložený na zastupiteľstvo na schválenie? Či o dva 

roky, o tri roky? Či to  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Osem. 

Predseda návrhovej komisie 

JUDr. Milan   V e t r á k , PhD., poslanec MsZ: 

bude v tomto volebnom období?  
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No a tieto dve informácie sú asi v tomto momente také 

pre mňa najzaujímavejšie.  

Nemusím dostať odpoveď hneď, len na to upozorňujem, 

že by bolo dobré na to myslieť, lebo budem sa na to určite 

neskôr pýtať, tak aj konkrétnejšie, teraz to vnímam ako 

prvý nástrel. Bol to informačný materiál, takže nechcem 

nejako a nepotrebujem, potre presne vedieť, ale aby sa na 

to myslelo. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Určite sa zamyks vrátim s týmito informáciami. 

Pán Tešovič,  

nech sa páči. 

Mgr. Rastislav   T e š o v i č ,    poslanec MsZ: 

Ďakujem. 

Pán kolega Milan Vetrák,  

odpusť, že takouto formou, ale sedíš trošku ďaleko od 

ruky, tak sa spýtam, ak aký pohľad má táto svetská in 

inkvizícia na potvrdeniach o podaní, zaplatení teda dane, 

alebo podaní daňového priznania, ktoré sú odložené. Lebo na 

toto, k tomuto sa neviem dopátrať k odpovedi, lebo mnohí 
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kolegovia určite možno budú aj odkladať daňové priznania do 

júna. Tí čo si ich vypracovávajú sami. Že teda. 

Lebo nenašiel som to v zákone a je tam rozpor. 

V mestských častiach sa to väčšinou toleruje, že sa to 

proste doloží vtedy, keď sa to fyzicky doloží.  

Tak len som chcel vedieť, či ste sa týmto zaoberali? 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Nech sa páči. 

Pán Vetrák. 

(poznámka: hovor mimo mikrofón) 

Prihláste ho, prosím vás. 

Predseda návrhovej komisie 

JUDr. Milan   V e t r á k , PhD., poslanec MsZ: 

Mohol som mať aj na záver, keď pani Aufrichtová, ak 

sa ma niečo chce spýtať. Či?  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre. 



Zápisnica mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 7. marca 2019  

 504 

Tak poďme, pani Aufrichtová, pani starostka a potom 

Vetrák. 

Ing. arch. Zuzana    A u f r i c h t o v á ,  poslankyňa MsZ:  

Áno.  

Ja už len možno pánovi Vetrákovi čo sa týka územného 

plánu, my sme mali na územnoplánovacej komisii naposledy 

otvorenú tú otázku, že v podstate až na tom najbližšom 

zastupiteľstve by sme sa tomuto bodu venovali, kde by mohli 

byť aj termíny a je tam aj nejaká predstava ako tie zmeny 

a doplnky a v akom poradí a ktoré by čo mali obsahovať asi. 

To bude vlastne dohodou všetkých. 

Preto to tam dneska zostalo, ale ne, ale ani to asi 

tam nemalo už ani zostať.  

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Ďakujem pekne. 

Pán Vetrák. 

Predseda návrhovej komisie 

JUDr. Milan   V e t r á k , PhD., poslanec MsZ: 

K tej otázke pána poslanca Tešoviča. 
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Ešte na úvod, že tak áno, tak niekto to ľudovo 

nazýva, že je to nejaká inkvizičná komisia. Ale naozaj to 

tak nie je, my sa snažíme hlavne plniť preventívnu funkciu. 

A je to na ochranu verejného záujmu. 

Ja viem, že si to nemyslel zle, len aby si to niekto 

zle nevysvetľoval. 

A keď sa nás na to pýtaš, my to tiež tolerujeme. 

Z rôznych dôvodov, môžem ti potom vysvetliť osobne, nechcem 

tuná niektor, nechcem tuná znižovať úroveň kvality toho 

ústavného zákona, ale tiež to tolerujeme. 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Dobre. 

Predseda návrhovej komisie 

JUDr. Milan   V e t r á k , PhD., poslanec MsZ: 

Takže, ak to niekto dá s odkladom v júni, tak budeme 

potom akceptovať aj ten júnový termín s tým, že tam musí 

byť ale potom aj naozaj to potvrdenie o tom, že bol ten 

odklad nejakým spôsobom zo strany toho daňového úradu, že 

to je tam nejaké potvrdenie, že tam ten odklad bol 

schválený, no. Že to nie, že, že on si.  
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Teda, jednoducho, že sa, že nie, nie. Musí tam byť 

nejaký papier, dokument, ktorý bude dokladovať, že ide 

o odložené daňové priznanie.  

Lebo normálny termín je apríl a my to tolerujeme. 

(gong) 

Predsedajúci: Ing. arch. Matúš   V a l l o , 

primátor hlavného mesta SR Bratislavy:. 

Okej. 

Ďakujem veľmi pekne. 

Však pozrite sa. Končíme o chvíľku a môžte si to aj 

povedať medzi sebou a zinformovať sa a tak ďalej.  

To znamená, že idem, smerujem k ukončeniu dnešného 

zastupiteľstva. 

Mám pre vás dve informácie.  

Dneska večer vám, väčšina z vás už, niektorí to z vás 

majú, lebo členovia komisie, ale príde vám, kto to nemá, 

návrh rozpočtu na rok 2019. Bude to, budeme ho schvaľovať 

na ďalšom mestskom zastupiteľstve.  

Ja chcem povedať, že tí, ktorí sa nemohli zúčastniť 

nejakých zo stretnutí k rozpočtu, sú absolútne vítaní. 

Zorganizujem rád ďalšie stretnutie s ľuďmi, kto, s našimi 
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kolegami, ktorí spracúvavajú tento rozpočet, aby ste, aby 

ste mohli vedieť maximum, ak máte nejaké otázky. Som 

presvedčený, že viacerí z vás už, už sa okolo toho točili. 

To znamená, že to je prvá o vec. 

A druhá, druhá vec, ktorú vám chcem povedať, že dole 

sú ešte, kde sme mali obed, sú ešte chlebíčky pripravené. 

To som, to mi naše organizačné povedalo, že by boli radi, 

ak by ste ich zjedli.  

To znamená, že ďakujem veľmi pekne.  

Ukončujem toto mestské zastupiteľstvo. Vidíme sa na 

komisiách, vidíme sa na rade a vidíme sa na mestskom 

zastupiteľstve tento mesiac ešte.  

Ďakujem. 

 

(ukončenie o 16.40 h ) 

X X 
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